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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
        ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Αρικμόσ Μελζτθσ 36/2020 

 
 
      ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
      ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Σεχνικι περιγραφι 
Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων  
 

 
 

ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ: «Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τθν προβολι του 
πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου με Κωδικό ΟΡΣ 5010704, ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΡΕΡ Ν. Αιγαίου» 

 
 

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ …………………………….265.350,00 ………….………………...…€ 
 

Φ.Π.Α. 24%…………………………………….………….........63.684,00................…….………...€ 
 

φνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ : ………………….329.034,00……...…………………..…..€ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ……………
… 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ: 36/2020 

Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ για τθν προβολι του 
πολιτιςτικοφ και 
τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου με 
Κωδικό ΟΡΣ 5010704, ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα ΡΕΡ Ν. Αιγαίου 

 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΡΕΙΓΑΦΗ  

Ο Διμοσ Μυκόνου περιλαμβάνει το νθςί τθσ Μυκόνου, τα νθςιά Ρινεια και Διλο, οι οποίεσ 
ςτθν τοπικι διάλεκτο καλοφνται και "Διλεσ", κακϊσ και μικρότερεσ νθςίδεσ γφρω από τθ 
Μφκονο. Αποτελείται από δφο δθμοτικά διαμερίςματα. 

Θ Μφκονοσ παράγει και πολιτιςμό μζςω των φορζων τθσ 'K.Δ.Ε.Π.Α.Μ.' (είναι θ 
'Κοινωφελισ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Πολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ Μυκόνου'), του πιο πρόςφατου 
Πολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ "Γεϊργιοσ Αξιϊτθσ" κακϊσ και μζςω Σου Γρυπάρειου 
Πολιτιςτικοφ Κζντρου. 

Αναλυτικά τα δθμοτικά διαμερίςματα, οι νθςίδεσ και οι οικιςμοί που αποτελοφν τον διμο 
Μυκόνου: 
• Δθμοτικι ενότθτα Μυκονίων 
• θ Μφκονοσ  
• ο Άγιοσ Λωάννθσ Διακόφτθσ 
• ο Άγιοσ τζφανοσ  
• θ Διλοσ (νθςίδα)  
• ο Κάβουρασ (νθςίδα)  
• ο Κλουβάσ 
• το Κρομμφδι (νθςίδα)  
• το Μαρμαρονιςι (νθςίδα)  
• ο Μπάοσ (επί τθσ νιςου Αγίου Γεωργίου)  
• ο Ορνόσ 
• ο Πλατφσ Γιαλόσ  
• το Πλιντρί 
• θ Ρινεια (νθςίδα)  
• το φοντιλι (νθςίδα)  
• ο Σοφρλοσ 
• ο Φάροσ Αρμενιςτισ  
• θ Ψαρροφ  
• Δθμοτικι Ενότθτα Άνω Μεράσ 
• θ Άνω Μερά 
• θ Καλαφάτθ  
• τα Κταπόδια (νθςίδα)  
• το Σραγονιςι (νθςίδα)  

το όρια τθσ δθμοτικισ ενότθτασ περιλαμβάνεται ο ςφγχρονοσ οικιςμόσ τθσ Φτελιάσ κακϊσ 
και ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ τθσ. 

Με τθν εφαρμογι τθσ διοικθτικισ διαίρεςθσ τθσ χϊρασ κατά το Πρόγραμμα Καλλικράτθσ το 
2011 ουδεμία μεταβολι επιλκε ςτο Διμο, ςφμφωνα με το άρκρο 1,§ 2.29.Γ. αυτοφ. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

Δικτυακόσ Τόποσ (Site) (http://mykonos.gr/) 

Θ προβολι του Διμου γίνεται μζςα από το sitehttp://mykonos.gr/ όπου παρουςιάηονται ο 
χάρτθσ του νθςιοφ, θ ιςτορία, οι τουριςτικζσ υποδομζσ και τα αξιοκζατα.  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΓΟΥ) 

Θ Μφκονοσ αποτελεί ζναν από τουσ γνωςτότερουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ παγκοςμίωσ. 
Πλζον τθσ αναγνωςιμότθτασ του Νθςιοφ κατ’ εξοχιν τουσ κερινοφσ μινεσ, θ Μφκονοσ ζχει 
πλοφςια ιςτορία και πολιτιςτικι παράδοςθ τθν οποία ο Διμοσ επιχειρεί ςτρατθγικά να 
αξιοποιιςει μζςα από δράςεισ που οργανϊνονται κυρίωσ από φορείσ όπωσ θ Κοινωφελισ 
Δθμοτικι Επιχείρθςθ Πολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ Μυκόνου (ΚΔΕΠΑΜ, ο Πολιτιςτικόσ 
Οργανιςμόσ "Γεϊργιοσ Αξιϊτθσ" κακϊσ και μζςω του Γρυπάρειου Πολιτιςτικοφ Κζντρου. 

θμαντικόσ για τα πολιτιςτικά δρϊμενα του νθςιοφ είναι ο κεςμόσ του "Πολιτιςτικοφ 
Καλοκαιριοφ",  ςτο πλαίςιο του οποίου παρουςιάηονται κάκε χρόνο γνωςτοί καλλιτζχνεσ 
τθσ μουςικισ ςκθνισ που εκπροςωποφν διάφορα μουςικά ρεφματα, κεατρικζσ 
παραςτάςεισ και χορευτικά ςυγκροτιματα, ενϊ πρόςφατα ςτισ 24/09/2017 ολοκλθρϊκθκε 
τριιμερο εκδθλϊςεων ςτο Γρυπάρειο Πολιτιςτικό Κζντρο με κζμα «τισ διαδρομζσ των 
μεταλλωρφχων τθσ Μυκόνου, των Κυκλάδων, του Κόςμου»  θ οποία διοργανϊκθκε από τθν 
Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου Μυκόνου ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Κζντρο Σζχνθσ 
και Πολιτιςμοφ. θμαντικζσ προςπάκειεσ ζχουν γίνει και για τθν ανάδειξθ του 
αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Διλου ςτο πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ ‘«Διλοσ 2015»: Σριιμερο 
εκδθλϊςεων για τθν προςταςία και ανάδειξθ των μνθμείων τθσ Διλου και τθσ Μυκόνου’. 

Επιπλζον, ο Διμοσ Μυκόνου παρζχει ςθμαντικι πλθροφόρθςθ για τουσ πολίτεσ για τα 
δρϊμενα αλλά και για τισ υποδομζσ του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ και μζςω του 
διαδικτφου από τον ιςτοχϊρο του Διμου Μυκόνου, όπου ςτον τομζα του τουριςμοφ 
δθμιουργικθκε και είναι διακζςιμοσ ςε ζξι γλϊςςεσ θλεκτρονικόσ τουριςτικόσ οδθγόσ (e-
book).το πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ του Διμου για ενίςχυςθ του τουριςμοφ και του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ του νθςιοφ ο Διμοσ προκιρυξε τον Αφγουςτο του 2017 διεκνι 
ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό με τίτλο «ΔΡΑΕΛ ΣΟΤΡΛΣΛΚΘ ΠΡΟΒΟΛΘ ΔΘΜΟΤ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 2017- 2018» με κφρια παραδοτζα 1) τθ δθμιουργία ειδικϊν εμπειρικϊν 
προϊόντων για τον προοριςμό «Μφκονοσ», 2) τθν Εκπόνθςθ και υλοποίθςθ ςτρατθγικοφ 
ςχεδίου για τθν προβολι του Διμου Μυκόνου ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ ςτα SocialMedia 
και 3) τισ ςυνδυαςμζνεσ ενζργειεσ τουριςτικισ προβολισ Διμου Μυκόνου. 

Θ αξιόλογθ και διαρκισ προςπάκεια για ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ των πολιτϊν και για 
τθν ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ προϊόντοσ του νθςιοφ ςτο πλαίςιο τθσ 
ςφγχρονθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ απαιτεί εκςυγχρονιςμό και προςαρμογι ςτισ 
ολοζνα αυξανόμενεσ απαιτιςεισ των χρθςτϊν για περιςςότερεσ e-υπθρεςίεσκαι ειδικότερα 
ςτον τομζα του τουριςμοφκαι του πολιτιςμοφ, γιατί παρατθρείται ότι τα εργαλεία ΣΠΕ τα 
οποία αξιοποιοφνταιμζχρι ςιμερα από το Διμο δεν εξαςφαλίηουν υψθλι διαδραςτικότθτα 
για τον επιςκζπτθ, είναι κυρίωσ ςτατικά και δεν ενςωματϊνουν κάποια υψθλι αιςκθτικι, 
γεγονόσ το οποίο υποβακμίηει τθν εμπειρία τθσ χριςθσ. 

Θ χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν πολυμζςων εικονικισ πραγματικότθτασ χρθςιμοποιείται 
ευρζωσ για τθν ανάδειξθ τουριςτικϊν προοριςμϊν, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ πολιτιςτικοφ 
ψθφιακοφ υλικοφ. Θ υλοποίθςθ τθσ παροφςασ πράξθσ κα ςυμβάλει α) ςτθν κάλυψθ τθσ 
ανάγκθσ για αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ Μυκόνουκαι τθσ προςζλκυςθσ τουριςτϊν 
νζασ γενιάσ, β) ςτθν παροχι νζων καινοτόμων e-υπθρεςιϊν μζςω τθσ ςφηευξθσ 
πολιτιςτικϊν αγακϊν και του τουριςμοφ τθσ εμπειρίασ, κακϊσ καιγ) ςτθν αξιοποίθςθ των 
πολιτιςτικϊν πόρων και τθσ προβολισ του τουριςτικοφ προϊόντοσ του Νθςιοφ μζςω τθσ 
χριςθσ καινοτόμων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν. 
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο τουριςμόσ ςε ςυνδυαςμό με τον πολιτιςμό αποτελοφν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για το 
Διμο Μυκόνου. Για τθν προβολι του πολιτιςτικοφ – τουριςτικοφ προϊόντοσ αξιοποιοφνται 
μζχρι ςιμερα εργαλεία ΣΠΕ (Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν) που δεν 
εξαςφαλίηουν διαδραςτικότθτα για τον επιςκζπτθ, είναι κυρίωσ ςτατικά και δεν 
ενςωματϊνουν κάποια υψθλι αιςκθτικι. Θ Εικονικι & θ Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα 
αποτελοφν μια νζα πρόκλθςθ για τθν τουριςτικι, ιςτορικι και πολιτιςτικι προβολι των 
διμων ςε όλθ τθ χϊρα. Σουσ δίνουν τθ δυνατότθτα και τθν ευκαιρία να απευκυνκοφν ς’ 
ζνα μεγαλφτερο, πιο δυναμικό και με μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ κοινό, ενϊ παράλλθλα 
αξιοποιοφν κανάλια επικοινωνίασ και προβολισ με εκατομμφρια επιςκζπτεσ.  Οι Ο.Σ.Α. 
όπωσ και όλοι οι δθμόςιοι φορείσ βρίςκονται ςε μία διαδικαςία ψθφιακοφ 
μεταςχθματιςμοφ και προςαρμογισ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ ψθφιακισ οικονομίασ με ςτόχο 
τθν βελτίωςθ των προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ 
Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) προσ τουσ πολίτεσ. Δεδομζνου του πολφ μεγάλου ανταγωνιςμοφ 
αναφορικά με τθν επιςκεψιμότθτα τουριςτικϊν προοριςμϊν λόγω τθσ αυξανόμενθσ χριςθσ 
ΣΠΕ, αλλά και με ςτόχο τθν εκμετάλλευςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ τθσ 
Μυκόνου και τθσ Διλου ςτουσ τομείσ του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ (ειδικότερα του 
κεματικοφ τουριςμοφ) ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και διεκνϊσ, θ 
παροφςα πράξθ κα προςφζρει νζεσ e-υπθρεςίεσκαι e-περιεχόμενο το οποίο μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί, τόςο από προςωπικοφσ υπολογιςτζσ όςο και από ταμπλζτεσ και ζξυπνα 
τθλζφωνα. Ειδικότερα, θ παροφςα πράξθ κα ςυμβάλει α) ςτθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ για 
αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ Μυκόνου και τθσ Διλου και τθσ προςζλκυςθσ τουριςτϊν 
νζασ γενιάσ, β) ςτθν παροχι νζων καινοτόμων e-υπθρεςιϊν μζςω τθσ ςφηευξθσ 
πολιτιςτικϊν αγακϊν και του τουριςμοφ τθσ εμπειρίασ, κακϊσ και γ) ςτθν αξιοποίθςθ των 
πολιτιςτικϊν πόρων και τθσ προβολισ του τουριςτικοφ προϊόντοσ των Νθςιϊν μζςω τθσ 
χριςθσ καινοτόμων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν ςε εναρμόνιςθ 
με τουσ ςτόχουσ του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και τθσ Εκνικισ Ψθφιακισ 
τρατθγικισ 2021. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

Θ πράξθ αφορά ςτθν δθμιουργία νζων e-υπθρεςιϊν με χριςθ νζων καινοτόμων ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν εικονικισ (virtual) και επαυξθμζνθσ (augmented) πραγματικότθτασ. Θ εικονικι 
πραγματικότθτα (VR) αναμζνεται να υποκινιςει νζεσ εξελίξεισ ςτθν αγορά Ψθφιακισ 
Δθμιουργικισ Βιομθχανίασ και, ςυνεπϊσ, να αλλάξει τον τρόπο που δθμιουργοφμε, 
μακαίνουμε, εργαηόμαςτε, επικοινωνοφμε και βιϊνουμε τα πράγματα. Θ Εικονικι 
Πραγματικότθτα χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςε όλο και περιςςότερουσ τομείσ και εφαρμογζσ 
(εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, ζρευνα, επιςτιμθ, διαφιμιςθ, τουριςτικι προβολι, πολιτιςμό, 
ψυχαγωγία, τζχνεσ), λόγω τθσ ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ, που τθν κακιςτοφν: 

 ςυναρπαςτικι (οι χριςτεσ φορϊντασ ςτο κεφάλι μια κάςκα εικονικισ 
πραγματικότθτασ μποροφν να βιϊςουν ςτερεοςκοπικά γραφικά 360 μοιρϊν, μζςα 
ςε περιβάλλον VR, αποκτϊντασ τθν αντίλθψθ για τθ φυςικι τουσ παρουςία ςε ζναν 
ψθφιακό κόςμο. Ενεργοποιείται δθλαδι μια άμεςθ αντίδραςθ του νευρικοφ 
ςυςτιματοσ ςτο οπτικό ερζκιςμα το οποίο παρζχεται από τισ κάςκεσ εικονικισ 
πραγματικότθτασ). 

 επιδραςτικι (θ ζνταςθ του βιϊματοσ είναι μεγαλφτερθ από οποιοδιποτε άλλο 
παραδοςιακό ι θλεκτρονικό μζςο) 

 αξζχαςτθ (ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ λειτουργεί ζτςι ϊςτε να κυμάται γεγονότα που 
ςυνδζονται με τοποκεςίεσ, κι ζτςι τα περιβάλλοντα VR μζνουν ςτθ μνιμθ 
περιςςότερο και με μεγαλφτερθ ζνταςθ απ’ ό,τι οι διςδιάςτατεσ εικόνεσ), και 

 καινοτόμα (παρζχει μια νζα, πρωτόγνωρθ, ανκρϊπινθ εμπειρία). 
Όλεσ οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου  αποτελοφν ψθφιακζσ 
εφαρμογζσ οι οποίεσ βαςίηονται ςε καινοτόμεσ τεχνολογίεσ αιχμισ (stateoftheart) 
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αναγνωριςμζνεσ για τθν i) αυξθμζνθ εμπειρία δια δραςτικότθτασ προσ τον χριςτθ, ii) τθν 
παροχι κορυφαίασ ποιότθτασ ανάλυςθσ πλθροφορίασ εικόνασ και ιχου ςε πραγματικό 
χρόνο, iii) τθν προςβαςιμότθτα ςε πλθροφορίεσ οι οποίεσ είναι αδφνατο να παρουςιαςτοφν 
με άλλα οπτικοακουςτικά μζςα, κακϊσ και iv) τθ δυνατότθτά διαχείριςθσ, παραγωγισ και 
παροχισ περιςςότερων ςε ςχζςθ με το παρελκόν πλθροφοριϊν. Αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ 
δεν ζχουν εφαρμοςτεί και υλοποιθκεί από το Διμο ςτο παρελκόν και ςτοχεφουν ςτθν 
ϊκθςθ των πολιτιςτικϊν και τουριςτικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν του Διμου και τθν 
μεταςτροφι ςε πιο ποιοτικζσ και ςφγχρονεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα και με τον 
ςτρατθγικό χεδιαςμό του Διμου (2015-2019). 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Οφζλθ τα οποία κα προκφψουν από τθν υλοποίθςθ των νζων e-υπθρεςιϊν του Διμου και 
τθν δθμιουργία και αξιοποίθςθ των νζων ψθφιακϊν εφαρμογϊν αποτελοφν: 

• θ αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςε μζρθ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. 

• θ αναβάκμιςθ των παρεχόμενων πολιτιςτικϊν θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του Διμου. 

• θ παροχι ςφγχρονων, καινοτόμων και ποιοτικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. 

• θ προςζλκυςθ τθσ νζασ γενιάσ τουριςτϊν και επιςκεπτϊν μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ 
του πολιτιςμοφ ςτθν αλυςίδα του τουριςμοφ τθσ εμπειρίασ. 

• θ αφξθςθ του εγχϊριου και διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ για τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςω τθσ 
προβολισ από τα Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

• θ προϊκθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ ταυτόχρονα με τθν προβολι τθσ ιςτορίασ και 
του πολιτιςμοφ τθσ Μυκόνου. 

• θ ανάπτυξθ τθσ πολιτιςτικισ ςυμμετοχισ και τθσ πολιτιςτικισ επιχειρθματικότθτασ ςε 
επίπεδο τοπικισ κοινωνίασ. 

• Θ δθμιουργικι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου ςτο περιβάλλον και πολιτιςμό. 

Ωφελοφμενοι τθσ πράξθσ είναι όλοι οι πολίτεσ του Διμου και τθσ Περιφζρειασ Νοτίου 
Αιγαίου ανεξαρτιτωσ θλικίασ και όλοι οι Ζλλθνεσ και ξζνοι πολίτεσ, με ζμφαςθ ςτισ 
ομάδεσ του πλθκυςμοφ οι οποίεσ είναι εξοικειωμζνεσ με τθ χριςθ του διαδικτφου 
και των ΣΠΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ πράξθ «Εφαρμογζσ εικονικισ ΚΑΛ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τθν προβολι του 
πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου» αφορά ςτον ςχεδιαςμό, 
ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν διάκεςθ εφαρμογϊν εικονικισ ΚΑΛ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 
με ςτόχο τθν προβολι  του πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ τθσ Μυκόνου και τθσ 
Διλου. 

Ειδικότερα ςτο πλαίςιο του ζργου προβλζπεται θ ανάπτυξθ των παρακάτω εφαρμογϊν: 

1. Εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ "PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide"  

Θ εφαρμογι κα χρθςιμοποιεί τθν εικονικι περιιγθςθ ςε τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ 
επιλεγμζνων ςθμείων ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν ςτθ Χϊρα τθσ Μυκόνου και ςτθν 
«Μικρι Βενετία» τθσ Μυκόνου και, με ςυνδυαςμό τεχνικϊν κινθματογραφικισ εικονικισ 
πραγματικότθτασ 360° (Cinematic VR 360°) και εικονικισ πραγματικότθτασ με τριςδιάςτατα 
γραφικά υπολογιςτι (VR 3D computergraphics), και εικονικό οδθγό (virtualguide) τον 
«Πζτρο τον Πελεκάνο», μαςκότ τθσ Μυκόνου, ςε μορφι τριςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ 
(«άβαταρ»), ο οποίοσ κα δίνει πλθροφορίεσ για τα αξιοκζατα του νθςιοφ, και κα κακοδθγεί 
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τουσ επιςκζπτεσ ςτθν εικονικι τουσ περιιγθςθ ςε πζντε γλϊςςεσ: ελλθνικά, αγγλικά, 
γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά. 

 ε τζςςερα (4) επιλεγμζνα ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (αεροδρόμιο, λιμάνι, 
δθμοτικι αίκουςα, μουςείο) κα τοποκετθκεί ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ  εικονικισ 
πραγματικότθτασ ςτθ διάκεςθ του κοινοφ (διεπαφι εικονικισ πραγματικότθτασ, 
διαμορφωμζνα infokiosk εξωτερικοφ χϊρου), ζτςι ϊςτε οι επιςκζπτεσ, χρθςιμοποιϊντασ 
τθν κάςκα εικονικισ πραγματικότθτασ να “εμβυκίηονται” ςε ζνα περιβάλλον τριςδιάςτατων 
γραφικϊν και να αποκτοφν μια εικονικι «πρόγευςθ» από τισ ομορφιζσ τθσ Μυκόνου, με τον 
αξιαγάπθτο διάςθμο πελεκάνο να ξαναηωντανεφει, να τουσ εμπνζει και να τουσ κακοδθγεί 
ςτθν εικονικι τουσ περιιγθςθ.     

2. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "Mykonos AR AugmentedReality ". 

Θ εφαρμογι αυτι κα ςυνδυάηει τθν πραγματικι και τθν εικονικι περιιγθςθ ςε 5 
επιλεγμζνα ςθμεία του νθςιοφ (κυκλαδίτικα ςπίτια με αρχιτεκτονικό και λαογραφικό 
ενδιαφζρον, Κάτω Μφλοι κ.ά.), ζτςι ϊςτε ο επιςκζπτθσ να μπορεί να απολαμβάνει μια 
βελτιωμζνθ εμπειρία ξενάγθςθσ χωρίσ τθ βοικεια ξεναγοφ. Επικεντρϊνοντασ τθ ςυςκευι 
του ςε ζνα από τα 5 παραπάνω αξιοκζατα ι χϊρο/περιοχι ενδιαφζροντοσ, κα μπορεί να 
απολαφςει ςε ψθφιακι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ μζροσ του αξιοκζατου το οποίο δεν 
μπορεί να δει κακϊσ να διαβάςει ι να ακοφςει πλθροφορίεσ ςε πζντε γλϊςςεσ (ελλθνικά, 
αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά, να δει κάποιο ςχετικό βίντεο (πχ. βίντεο από 
ςχετικό πρι κακϊσ περνάει από τθν περιοχι ςτθν οποία λαμβάνει χϊρα κ.ά., βίντεο 
αναπαράςταςθσ με τριςδιάςτατα γραφικά αρχαίασ μυκολογικισ ςκθνισ θ οποία ςχετίηεται 
με τθ ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία κ.ά.) και να ακοφςει ςχετικι μουςικι και πλθροφορίεσ. 

3. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "MykonosGiantsHunt". 

Πρόκειται για ζνα ψθφιακό παιχνίδι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ το οποίο κα βαςίηεται 
ςτον αρχαιοελλθνικό μφκο τθσ εξόντωςθσ των τελευταίων τιτάνιων Γιγάντων από τον 
Θρακλι ςτο νθςί τθσ Μυκόνου. Ο επιςκζπτθσ κα μπορεί «κατεβάηοντασ» τθν εφαρμογι ςτο 
κινθτό του, να μπαίνει ςτθν κζςθ του Θρακλι ςε ζνα εικονικό κυνιγι γιγάντων ςτο νθςί 
ϊςτε να τουσ εξοντϊςει.  

4. Εφαρμογι 3D παιχνιδιοφ «GamingDelos: the myths»  

τόχοσ του παιχνιδιοφ είναι θ ανακάλυψθ μζςω αυτοφ, ςθμαντικϊν αρχαιολογικϊν 
ευρθμάτων τθσ Διλου. Σο παιχνίδι κα απευκφνεται ςε ενιλικεσ αλλά και παιδιά, 
εμπνευςμζνο από τισ μυκολογικζσ ιςτορίεσ οι οποίεσ ςυνδζονται με τα αρχαιολογικά 
ευριματα τα οποία εκτίκενται ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Διλου όπωσ: 

1. Οι Κολοςςικοί Λζοντεσ από το Άνδθρο των Λεόντων τθσ Διλου. 

2. Θ αρπαγι τθσ Ωρεικυίασ, κόρθσ του Ερεχκζωσ, από τον Βορζα. 

3. To Μαρμάρινο άγαλμα τθσ Αρτζμιδοσ. 

4. O Ναόσ του Απόλλωνα. 

5. O Πίκοσ τθσ Μυκόνου. 

6. To Ψθφιδωτό δάπεδο με παραςτάςεισ δελφινιϊν. 

7. Σο Ψθφιδωτό δάπεδα με παράςταςθ Διονφςου. 

Ραράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου, όπωσ τουσ αντιλαμβάνεται θ Ανακζτουςα Αρχι 

τουσ παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου ςυμπεριλαμβάνονται:  

 Θ ομαλι και ουςιαςτικι ςυνεργαςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο ςε 
κζματα που αφοροφν ςτισ προδιαγραφζσ των προσ ανάπτυξθ εφαρμογϊν, ςτθν 
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εγκατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ ςε χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι με τρόπο που να επιτυγχάνεται θ ομαλι ενςωμάτωςι τουσ 
ςτο ςχζδιο τουριςτικισ προβολισ του νθςιοφ   

 Θ επιτυχισ διευκζτθςθ των ηθτθμάτων δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ των 
προσ ανάδειξθ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων.  

 Θ ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα.  

 Θ Εμπειρία τθσ ομάδασ ζργου του αναδόχου ςτθςυνκετικι παραγωγι ψθφιακϊν 
εκκεμάτωνπολιτιςμοφ και προϊόντων πολιτιςμοφ εν γζνειςτουσ ακόλουκουσ 
επιμζρουσ τομείσ: 

o Οπτικισ ταυτότθτασ και Γραφιςτικισ. 

o Διαδραςτικϊν εφαρμογϊν. 

o Εφαρμογϊν ςε διαδικτυακό περιβάλλον. 

o Εφαρμογϊν για κινθτά τθλζφωνα. 

o υςτθμάτων διαχείριςθσ περιεχομζνου. 

o Εργαλείων προϊκθςθσ και δθμιουργίασ ταυτότθτασ προοριςμοφ 
(destinationbranding). 

 Εμπειρία τθσ ομάδασ ζργου του αναδόχου ςτθν παραγωγι τουριςτικοφ ι/και 
πολιτιςτικοφ περιεχομζνου κινοφμενθσ εικόνασ 

 Εμπειρία τθσ ομάδασ ζργου του αναδόχου ςτθνφωτογράφιςθ και βιντεοςκόπθςθ –
κυρίωσ-τουριςτικϊν / πολιτιςτικϊν αντικειμζνων και χϊρων 

 Εμπειρία τθσ ομάδασ ζργου του αναδόχου ςτθ δθμιουργία ψθφιακϊν παιχνιδιϊν 
και εκπαιδευτικϊν δράςεων. 

 Εμπειρία τθσ ομάδασ ζργου του αναδόχου ςτθν οργάνωςθ παραγωγισ και ςτο 
ςχεδιαςμό ςφνκετων ζργων πολιτιςμοφ και πολυμεςικϊν εφαρμογϊν, όπου 
απαιτείται ο ςυντονιςμόσ υλοποίθςθσ παράλλθλων δράςεων. 

 Τλικοτεχνικι υποδομι αναδόχου 

 Χρονοπρογραμματιςμόσ εργαςιϊν 

 Ανταπόκριςθ του αναδόχου ςτα αιτιματα του φορζα και τισ απαιτιςεισ του ζργου 

 Διαλειτουργικότθτα, ευχρθςτία και αιςκθτικι προτεινόμενθσ λφςθσ. 

 Παροχι ςχετικοφ υλικοφ τεκμθρίωςθσ για το λογιςμικό και τισ ενζργειεσ 
εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ 

Απαιτιςεισ και γενικζσ αρχζσ τθσ Αρχιτεκτονικισ 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει: 

 τθν πλθρότθτα των ςτοιχείων που αποκθκεφονται, 

 τθν ακεραιότθτα και αςφάλεια των δεδομζνων των εφαρμογϊν, 

 τθ ςφνταξθ τεχνικϊν εγχειριδίων του ςυςτιματοσ και των εργαλείων διαχείριςθσ 
(systemmanuals) και λεπτομερϊν εγχειριδίων λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 
(operation manuals) και υποςτιριξθσ των χρθςτϊν (usermanuals), 

 πλιρθ τεκμθρίωςθ του ςυςτιματοσ μζςω τθσ αναλυτικισ περιγραφισ τωνμερϊν 
του ςυςτιματοσ. 
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Για το ςχεδιαςμό τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ϊριμεσ και δοκιμαςμζνεσ 
τεχνολογίεσ (bestpractices)  

Χαρακτθριςτικά Εφαρμογϊν 

Σα βαςικά χαρακτθριςτικά των υπό ανάπτυξθ εφαρμογϊν περιλαμβάνουν: 

1) Υποςτιριξθ ςυςκευϊν 

υςκευζσ ςτισ οποίεσ κα πρζπει να εκτελείται θ κάκε εφαρμογι: 

 ε κάκε είδουσ ςφγχρονο Θ/Τ (ςτακεροί, φορθτοί, tablets) εφόςον διακζτει 
προδιαγραφζσ για να υποςτθρίηει εφαρμογζσ εικονικισ πραγματικότθτασ. 

 ε όλα τα ευρζωσ διαδεδομζνα λειτουργικά ςυςτιματα τφπου: Windows 7 ι/και 
νεότερο, Mac OS X 10.6 ι/και νεότερο, Linux με kernel 2.6 ι/και νεότερο, ι άλλο 
ιςοδφναμο. 

 Tablets και Κινθτά Σθλζφωνα: iOS, Android, Windows Phone 8, Blackberry, ι άλλο 
ιςοδφναμο εφόςον διακζτουν κάμερεσ και μθχανιςμό γεωτοποκεςίασ.(αφορά ςτθν 
εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ) 

2) ΕμπειρίαΧριςτθκαιΔιάδραςθ (User Experience and Interaction). 

Λόγω τθσ φφςεωσ των εφαρμογϊν και των ςτόχων που καλοφνται να εξυπθρετιςουν, θ 
αλλθλεπίδραςθ (interaction) του χριςτθ – επιςκζπτθ κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι. Ο 
χριςτθσ - επιςκζπτθσ τθσ κάκε εφαρμογισ κα πρζπει μζςα από ζνα άκρωσ οπτικό (visual) 
περιβάλλον να αλλθλεπιδρά με τισ πλθροφορίεσ τθσ διεπαφισ (interface). Ο χριςτθσ - 
επιςκζπτθσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να πλοθγθκεί ςτισ διάφορεσ ενότθτεσ με 
τρόπο εφκολο και γριγορο.  

3) Ανταλλαγι δεδομζνων και Επίδοςθ (DataexchangeandPerformance). 

θμαντικόσ παράγοντασ για τθν αξιολόγθςθ τθ εφαρμογισ είναι το κριτιριο τθσ εμπειρίασ 
του χριςτθ (User Experience), οπότε είναι απαραίτθτο να προβλεφκοφν και να 
εφαρμοςτοφν ≪εργαλεία≫  βελτιςτοποίθςθσ τθσ, ςε κάκε τι που αφορά επικοινωνία με 
τον χριςτθ. Ο χρόνοσ απόκριςθσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι ο ελάχιςτοσ δυνατόσ. 

τθν περίπτωςθ χρονοβόρων λειτουργιϊν, οι χριςτεσ κα πρζπει μζςω οπτικϊν 
ερεκιςμάτων - μθνυμάτων να ενθμερϊνονται ότι λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ βρίςκονται 
ςε εξζλιξθ και να μθ δθμιουργείται θ αίςκθςθ ότι θ εφαρμογι δεν ανταποκρίνεται. 

Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ  

Ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει να λάβει υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό, τισ διαφορετικζσ ομάδεσ 
χρθςτϊν κι επομζνωσ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ εκπλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ 
λειτουργικότθτασ χωρίσ να μειϊνεται θ χρθςτικότθτα των εφαρμογϊν. Κρίνεται ότι ο 
ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν με βαςικι αρχι τθν επίτευξθ υψθλισ χρθςτικότθτασ και 
εργονομίασ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ επιτυχίασ για το παρόν ζργο. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να 
τεκμθριϊςει ςτθν Προςφορά του τθ ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ κακϊσ και το πλάνο 
δοκιμαςιϊν χρθςτικότθτασ και ςχεδιαςτικϊν αναπροςαρμογϊν που κα ακολουκιςει για να 
διαςφαλίςει το επικυμθτό επίπεδο χρθςτικότθτασ. Οι κυριότερεσ αρχζσ προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ χρθςτικότθτασ περιλαμβάνουν:  

 υνζπεια : Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να ζχουν ομοιόμορφθ εμφάνιςθ και να τθρείται 
ςυνζπεια ςτθ χριςθ των λεκτικϊν και των ςυμβόλων. Σο λεξιλόγιο που 
χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι εννοιϊν, ςθμείων και λειτουργιϊν ςε όλο το 
εφροσ των εφαρμογϊν πρζπει να είναι ςυνεπζσ. Αντίςτοιχθ ςυνζπεια πρζπει να 
επιδεικνφουν οι οποιεςδιποτε γραφικζσ απεικονίςεισ. το επίπεδο των εφαρμογϊν 
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και διαδραςτικϊν λειτουργιϊν, παρόμοιεσ λεκτικζσ και λειτουργικζσ απεικονίςεισ 
πρζπει να αντιςτοιχοφν ςε ανάλογα αποτελζςματα.  

 Αξιοπιςτία : Ο χριςτθσ πρζπει να ζχει ςαφείσ διαβεβαιϊςεισ αλλά και επίκτθτθ 
αντίλθψθ δια μζςου τθσ εμφάνιςθσ και ςυμπεριφοράσ του ςυςτιματοσ ότι:(α) οι 
πλθροφορίεσ που λαμβάνει από το ςφςτθμα είναι ακριβείσ και επικαιροποιθμζνεσ, 
(β) θ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ είναι προβλζψιμθ.  

 Απόκριςθ : Οι εφαρμογζσ πρζπει να ζχουν χρόνο απόκριςθσ ≤ 3 sec. το χρόνο 
απόκριςθσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ που οφείλεται ςτο 
χρθςιμοποιοφμενο hardware. 

 Τποςτιριξθ Χρθςτϊν: Σο ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει λειτουργίεσ 
υποςτιριξθσ και βοικειασ ςτουσ χριςτεσ οι οποίεσ να παρζχουν κατάλλθλεσ 
πλθροφορίεσ όποτε και όταν απαιτοφνται. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθν πρόταςι του 
να περιγράψει αναλυτικά τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει για τον ςχεδιαςμό 
των εφαρμογϊν τεκμθριϊνοντασ ζτςι τθ ςυςτθματικι του προςζγγιςθ για 
διαςφάλιςθ των παραπάνω αρχϊν.  

Χρθςτικότθτα περιβάλλοντοσ εφαρμογισ. 

Από πλευράσ χρθςτικότθτασ οι εφαρμογζσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν: 

 Ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ (οι χριςτεσ πρζπει να γνωρίηουν τθν πορεία των 
ενεργειϊν τουσ). 

 Αντιςτοίχθςθ εφαρμογισ - πραγματικοφ κόςμου (κατανοθτό επίπεδο τθσ γλϊςςασ 
και χριςθ κακαρϊν ςυμβόλων). 

 Ελευκερία και ζλεγχοσ από τον χριςτθ (δθλαδι φπαρξθ κακαρϊν εξόδων, όπωσ θ 
φπαρξθ κουμπιοφ το οποίο κα οδθγεί ςε ζξοδο από το παιχνίδι και επανεκκίνθςθ) 

 Διατιρθςθ ςυνζπειασ και ςυνζχειασ ςτο μοντζλο πλοιγθςθσ και δόμθςθσ (δθλαδι 
θ ίδια ενζργεια κα πρζπει να γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο). 

 Αποφυγι λακϊν (ζλεγχοσ για ςυνδζςμουσ που δεν οδθγοφν πουκενά και ζλεγχοσ 
εγκυρότθτασ). 

 Αναγνϊριςθ αντί για ανάκλθςθ (να υπάρχουν ςωςτά ονόματα ςτα αντικείμενα 
πλοιγθςθσ, ϊςτε να μθν χρειάηεται περαιτζρω νοθτικι επεξεργαςία). 

 Καλαίςκθτοσ “μινιμαλιςτικόσ” ςχεδιαςμόσ ςτοιχείων πλοιγθςθσ και εμφάνιςθσ των 
βαςικϊν οκονϊν και των υποβάκρων πλοιγθςθσ (λ.χ. να μθν υπάρχει περιττι 
πλθροφορία που να μπερδεφει τουσ χριςτεσ). 

 Αναγνϊριςθ και ανάνθψθ από λάκθ (όπωσ εξιγθςθ των ςφαλμάτων ςε κακαρι και 
κατανοθτι γλϊςςα). 

 Παροχι βοικειασ και τεκμθρίωςθσ (λ.χ. φπαρξθ χαρτϊν πλοιγθςθσ, επεξιγθςθ 
ενεργειϊν). 

 Αμεςότθτα και επικοινωνιςιμότθτα του «διαδραςτικοφ ςεναρίου» τθσ εφαρμογισ 
(ο χριςτθσ να «οδθγείται» από τον εικονικό οδθγό με ςαφινεια ςτισ επιλογζσ που 
κα πρζπει να κάνει για τθν «εμφάνιςθ» τθσ ανάλογθσ «ςκθνισ» του εικονικοφ 
περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των πλθροφοριϊν που κζλει να μάκει). 

 αφινεια ςτισ δυνατότθτεσ που ζχει ο χριςτθσ να αλλθλεπιδράςει με το εικονικό 
περιβάλλον και ςτον τρόπο πλοιγθςθσ μζςω διεπαφισ αλλθλεπίδραςθσ (λ.χ. 
διεπαφζσ εικονικισ πραγματικότθτασ  ι/και ψθφιακϊν παιχνιδιϊν).  

Ρεριβάλλον εφαρμογισ (Αιςκθτικι ταυτότθτα – Ευχρθςτία- Τεχνικι αρτιότθτα). 
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Σο οπτικοποιθμζνο περιβάλλον που κα παραχκεί από τισ εφαρμογζσ κα πρζπει να ζχει 
ζντονα αφθγθματικά χαρακτθριςτικά και χαρακτιρα, ϊςτε με εφλθπτα ςτοιχεία πλοιγθςθσ 
και ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα του επιςκζπτθ, να ξετυλίγεται το νιμα τθσ ιςτορίασ γφρω 
από τα κζματα και τισ περιοχζσ / αντικείμενα ενδιαφζροντοσ. Θ διάδραςθ ςυνίςταται ςτο 
επίπεδο τθσ επιλογισ τθσ πλθροφορίασ και ςτο βάκοσ ςτο οποίο ο κάκε διαφορετικόσ 
χριςτθσ κζλει να φτάςει. 

Κάκε διαφορετικι πρόταςθ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του ζργου κα κρικεί κυρίωσ ωσ 
προσ το κατά πόςο απαντά ςτα ακόλουκα ποιοτικά και τεχνικά κριτιρια: 

 Σθν αιςκθτικι ταυτότθτα που κα δθμιουργθκεί για τθν απόδοςθ του 
περιεχομζνου. 

 Σθν ευχρθςτία τθσ εφαρμογισ. 

 Σθν υποκειμενικι ικανοποίθςθ (subjective satisfaction) που προςφζρει. 

 Σθν αίςκθςθ τθσ ≪ςυμμετοχισ≫ που κα πρζπει να αιςκάνεται ο εικονικόσ 
επιςκζπτθσ. 

 Σθν τεχνικι αρτιότθτα τθσ παραγωγισ και των επιλεγμζνων τεχνολογιϊν. 

Απορριπτζεσ κεωροφνται οι προτάςεισ – τεχνικζσ λφςεισ που: 

 Κατακερματίηουν τον αφθγθματικό χαρακτιρα και τθσ πλοιγθςθσ. 

 Δεν παρουςιάηουν με ςαφινεια τα επίπεδα των επιλογϊν του χριςτθ. 

 Δεν εξαςφαλίηουν τθ διάδραςθ, τθ διαςφνδεςθ και τθν εφκολθ μετάβαςθ 
(κατά το δυνατόν με μία κίνθςθ) μεταξφ των κφριων επιπζδων 
πλθροφόρθςθσ. 

 Παρουςιάηουν διαφορετικζσ αιςκθτικζσ προςεγγίςεισ (βαςικό layout) ι 
αδικαιολόγθτθ ανομοιογζνεια, μεταξφ των διαφορετικϊν επιπζδων 
πλθροφόρθςθσ -εμβφκιςθσ. 

 Δεν παρζχουν τθ δυνατότθτα αιςκθτικισ ≪ομογενοποίθςθσ≫ του ςυχνά 
ετερόκλθτου πρωτογενοφσ υλικοφ (διαφορετικισ μορφισ ψθφιοποιθμζνο ι 
προσ ψθφιοποίθςθ εποπτικό αρχειακό υλικό, όπωσ χάρτεσ, χειρόγραφα, 
δθμοςιευμζνο υλικό ςε ζντυπθ μορφι, φωτογραφίεσ, videosκ.λ.π.) με αυτό 
που ηθτείται να παραχκεί ςτο πλαίςιο του ζργου, ϊςτε να υποςτθρίξει τθν 
απόδοςθ του περιεχομζνου – ≪ςυνκζςεισ≫. 

 Δεν εξυπθρετοφν ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ (περιβάλλον πλοιγθςθσ, 
εικονοςφμβολα, παλζτα χρωμάτων) τθ χριςθ από άτομα με προβλιματα 
όραςθσ, ακοισ και περιοριςμζνθσ κινθτικισ ςυμπεριφοράσ. ε κάκε 
περίπτωςθ είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα 
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html 

Θ προτεινόμενθ παλζτα χρωμάτων και οι υφζσ των ςτοιχείων παρουςίαςθσ του ςυνόλου 
των εφαρμογϊν, κυρίωσ λόγο τθσ κεματολογίασ, ςε κάκε περίπτωςθ εντάςςεται ςτθν 
γκάμα των φυςικϊν χρωμάτων – γαιϊδθ. Θ χρωματικι παλζτα θ οποία χρθςιμοποιείται 
ςτθν περίπτωςθ των ςτοιχείων πλοιγθςθσ – ςιμανςθσ δφναται να είναι μονοδιάςτατα ςε 
τόνουσ του γκρι ι των γιινων αποχρϊςεων, κακϊσ και ςε μαφρο ι λευκό (τα μθ χρϊματα 
εξυπθρετοφν τθν προςαρμογι τθσ εφαρμογισ για άτομα με προβλιματα οράςεωσ). Οι 
επιλογζσ για τθ δθμιουργία τθσ οπτικισ ταυτότθτασ ςκοπό ζχουν να προκαλζςουν ςτον 
επιςκζπτθ τθν αίςκθςθ του μυςτθρίου και να δθμιουργιςουν ζνα ιδιαίτερο, αποκλειςτικό 
οπτικό φφοσ. 
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Ο τρόποσ με τον οποίο κα ςυνδυάηονται τα χρϊματα ςτα ςθμεία αλλθλεπικάλυψθσ πρζπει 
να προτάςςει μια αρμονικι ζνωςθ όλων των ςτοιχειϊν τθσ επικυμθτισ εικόνασ. Επίςθσ 
ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτισ μεταβάςεισ από το “χϊρο” ςτο “μθ χϊρο”, από το 
“κλειςτό” ςτο “ανοικτό”, από το “πραγματολογικό” ςτο “μυκικό – ονειρικό”, οι οποίεσ κα 
πρζπει να είναι ιπιεσ (smooth) χωρίσ “ςκαλοπάτια” (gaps) δθμιουργϊντασ αςυνζχειεσ ςτθ 
ροι τθσ αφιγθςθσ. 

Θ πλθροφορία κα είναι δομθμζνθ ςε αυςτθρά blocks, ξεκάκαρθ, εφλθπτθ και ςαφισ. Ωσ 
προσ τθν τυπογραφικι διευκζτθςθ τόςο των ςτοιχείων πλοιγθςθσ, όςο και των κείμενων 
πρζπει να πλθροί κάκε λειτουργικι απαίτθςθ και να εμφανίηεται εφλθπτα ςε κετικι ι 
αρνθτικι μορφι (μαφρο-λευκό). 

Θ επιλογι τθσ γραμματοςειράσ των λεηαντϊν - κειμζνων προτείνεται να είναι τθσ 
οικογζνειασ των γραμματοςειρϊν χωρίσ ακραίμονεσ και τθσ “οπτικισ” – ςιμανςθσ τζτοια 
ϊςτε να μπορεί να λειτουργιςει με πεηά ι κεφαλαία ςε ψθφιακό περιβάλλον και ςε 
διαφορετικζσ γλϊςςεσ. ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να είναι λειτουργικζσ, χωρίσ να 
παρουςιάηουν προβλιματα, τόςο ςτα ελλθνικά, όςο και ςτισ άλλεσ γλϊςςεσ, ςτισ οποίεσ κα 
είναι μεταφραςμζνο το περιεχόμενο 

Ρροδιαγραφζσ Φωτογράφθςθσ – Ψθφιοποίθςθσ – Βιντεοςκόπθςθσ 

Σο νζο φωτογραφικό υλικό το οποίο πρζπει να παραχκεί ςτο πλαίςιο του ζργου ςτόχο ζχει: 

 να εμπλουτίςει το εποπτικό υλικό των κεματικϊν ενοτιτων των εφαρμογϊν 

 να κάνει ≪κτιμα≫ και προςιτι ςε ζνα ευρφτερο κοινό, μζροσ τθσ ιςτορικισ–
πολιτιςτικισ / τουριςτικισ πλθροφορίασ και γνϊςθσ που ςχετίηεται με το κζμα, 

 να τεκμθριϊςει, να οπτικοποιιςει και να ≪ηωντανζψει≫ ςθμαντικό μζροσ τθσ, 

 να εξυπθρετιςει ςτθ ςυνκετικι παρουςίαςθ των επιμζρουσ κεμάτων, 

 να φζρει 
≪κοντά≫ςτονδιαδικτυακόεπιςκζπτθόλααυτάταςθμείαενδιαφζροντοσγιανατονπρο
ςελκφςειναταεπιςκεφκεί. 

Θ καλι οργάνωςθ, θ αποδεδειγμζνθ εμπειρία και θ υψθλι ποιοτικι ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ 
που κα δθμιουργθκεί για τθν υλοποίθςθ αυτοφ του τμιματοσ του ζργου το οποίο αποτελεί 
εξαιρετικά αποφαςιςτικό παράγοντα για τθν επιτυχία του όλου εγχειριματοσ, κακϊσ και θ 
τεχνικι αρτιότθτα τθσ εκτζλεςθσ των λιψεων, ςυνιςτά ζναν από τουσ κακοριςτικότερουσ 
παράγοντεσ για τθν επιτυχι υλοποίθςι του. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο από τθ 
μία πλευρά δίνεται μεγάλθ ςθμαςία ςτον τρόπο υλοποίθςθσ και ςτθν εμπειρία του 
αναδόχου και από τθν άλλθ ςτθ δυνατότθτα που κα επιδείξει ςτο να κατανοιςει το 
ηθτοφμενο του τρόπου απόδοςθσ ςυγκεκριμζνων κεμάτων, υπό τθν κακοδιγθςθ και τθν 
εποπτεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Για τθν υλοποίθςθ των λιψεων και ςχετικά με τον εξοπλιςμό προςδιορίηονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά του, τα οποία εξαςφαλίηουν τα ποιοτικά standards του ζργου. Ο ανάδοχοσ 
δφναται να προτείνει εξοπλιςμό με ιςοδφναμα τεχνικά χαρακτθριςτικά διαφορετικισ 
εταιρικισ προζλευςθσ. 

Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ φωτογράφθςθσ – κινθματογράφθςθσ 
αρχιτεκτονικϊν ςυνόλων, αναςκαφϊν, τοπίων και αντικειμζνων ςε διαφορετικζσ εποχζσ ι 
ϊρεσ τθσ θμζρασ (24ωρο) και εν γζνει ςε διαφορετικζσ ι ακραίεσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 
ςυνκικεσ ποιότθτασ φυςικοφ φωτιςμοφ, κακϊσ και λιψεισ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ χωρίσ 
τθ χριςθ flash, αλλά με φϊτα και ανακλαςτιρεσ. 

Κρίςιμοσ παράγοντασ είναι θ επιλογι του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ με τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά: 
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 να είναι εφχρθςτοσ, δθλαδι εφκολοσ κατά τθ ςυναρμολόγθςθ / 
αποςυναρμολόγθςθ, 

 να καλφπτει διαφορετικζσ ανάγκεσ και ςυνκικεσ φωτογράφθςθσ – 
κινθματογράφθςθσ, 

 να παρζχει το βζλτιςτο ποιοτικό αποτζλεςμα 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ απαιτείται να χρθςιμοποιθκοφν φωτογραφικζσ μθχανζσ και 
βιντεοκάμερεσ, με εξζχουςα απόδοςθ και ςτουσ δφο τομείσ. Κα πρζπει να καταγράφουν 
τθν πλθροφορία (photo/video-ιχο) ςε κάρτεσ CFC (compact flash cards) με χωρθτικότθτα 
από 4GB ζωσ 128GB. 

Θ φωτογραφικι μθχανι χρειάηεται επίςθσ και μια γκάμα από φακοφσ που κα καλφπτουν τισ 
απαιτιςεισ του κζματοσ προσ καταγραφι, δθλαδι ευρυγϊνιουσ και ηουμ με δυνατότθτα 
καταγραφισ και “macro” λιψεων (κοντινζσ, μακρινζσ λεπτομζρειεσ, εςωτερικοφσ και 
εξωτερικοφσ χϊρουσ μνθμείων, νομίςματα, χειρόγραφα κ.λ.π.). 

Για τισ ανάγκεσ των γυριςμάτων απαιτείται και εξοπλιςμόσ για τθ ςτακερότθτα των λιψεων 
όπωσ τριπόδι και κάμερα για φωτογράφθςθ και βιντεοςκόπθςθ 360 μοιρϊν. Επίςθσ για τισ 
λιψεισ ςε εςωτερικό κυρίωσ χϊρο απαιτοφνται φϊτα και ανακλαςτιρεσ τφπου Dedolights, 
Kinoflo, ι άλλα ιςοδφναμα. Δεν κα γίνονται αποδεκτζσ λιψεισ με flash. Όλεσ οι δαπάνεσ 
μετακίνθςθσ, διαμονισ, αποηθμίωςθσ του προςωπικοφ, κακϊσ και αγοράσ, ενοικίαςθσ ι 
βλάβθσ εξοπλιςμοφ και φυςικϊν προςϊπων βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει (α) τα αρχεία εικόνασ ςε τρεισ εκδοχζσ: κφρια 
αντίγραφα, χρθςτικά αρχεία και αρχεία εφρεςθσ (ι προεπιςκόπθςθσ), (β) τα αρχεία ιχου ςε 
δφο εκδοχζσ: ςε αςυμπίεςτθ , όςο και ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι, (γ) τα αρχεία video ςε 
ςυμπιεςμζνθ και μθ-ςυμπιεςμζνθ μορφι. Πιο αναλυτικά, οι Ενζργειεσ Ψθφιοποίθςθσ του 
Τλικοφ κα πρζπει να ακολουκοφν τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Europeana για τισ 
απαιτιςεισ των τεχνικϊν προτφπων (D2.3 EuropeanaInside, Recommendationsfor Technical 
Standards).  

Για τθν ψθφιοποίθςθ εικόνασ με ψθφιακι κάμερα: 
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Για τθν ψθφιοποίθςθ εικόνασ με ςάρωςθ: 
 

 
Για αρχεία ιχου: 
 

 
Για αρχεία video: 

 
 

Απαιτιςεισ παραγωγισ τριςδιάςτατων αντικειμζνων, μνθμείων και χϊρων 

Θ παραγωγι του περιεχομζνου πρζπει να αποδίδει τα χαρακτθριςτικά που υποδεικνφονται 
από το κάκε ξεχωριςτό αρχικό ςενάριο, ςφμφωνα με τθν περιγραφι απόδοςθσ του 
περιεχομζνου που κα γίνει κατά τθ Μελζτθ Εφαρμογισ. Θ αιςκθτικι άποψθ και θ 
κινθματογραφικι αντίλθψθ κα εξειδικεφονται κατά περίπτωςθ ανάλογα με τθν 
κεματολογία και τουσ ςτόχουσ του ςυγκεκριμζνου βίντεο, αλλά και τθσ ενότθτασ ςτθν 
οποία αυτό ενςωματϊνεται, όπωσ ορίηεται από το ςενάριο και ςφμφωνα με τισ γενικότερεσ 
υποδείξεισ του φορζα. Θ απόδοςθ τθσ ≪αίςκθςθσ≫  που αποπνζουν οι χϊροι, κα πρζπει 
να πλθςιάηει ςτθν πραγματικότθτα με ζμφαςθ ςτο ικοσ/αποχρϊςεισ/ επί μζρουσ 
λεπτομζρειεσ που υπαγορεφονται από το ςενάριο. 
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Οι τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ αντικειμζνων, μνθμείων και χϊρων κα πρζπει να γίνουν 
με ςεβαςμό ςτα αυκεντικά υλικά (πχ. μάρμαρο, ξφλο κ.ά.) καταςκευισ τουσ με τισ 
κατάλλθλεσ «υφζσ» (textures) με τισ οποίεσ κα «ντυκοφν» τα ψθφιακά υλικά με τρόπο 
φωτορεαλιςτικό αντανακλϊντασ τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ χρωματιςμοφ και φωτιςμοφ, 
όπωσ δθλαδι είναι ςτον φυςικό χϊρο. 

Ραραγωγι πρωτότυπων ιχων. 

Θ θχθτικι επζνδυςθ των εφαρμογϊν κα ςυνίςταται: 

 ςτθν παραγωγι πρωτότυπου μουςικοφ κζματοσ μικρισ διάρκειασ, 

 ςτθν θχογράφθςθ και επεξεργαςία ιχων περιβάλλοντοσ 

 ςτθ δθμιουργία και τθν ζνταξθ των θχθτικϊν εφζ ςτθν εφαρμογι, 

 ςτθ δθμιουργία ιχων, όπωσ ≪ανταπόκριςθσ≫  που πιςτοποιεί τθν εκτζλεςθ από 
τθν εφαρμογι ςωςτισ/λάκουσ εντολισ του χριςτθ ι ≪επιβράβευςθσ≫ κ.λ.π. 

 ςτθ ςυνκετικι επεξεργαςία του μουςικοφ κζματοσ, των ιχων, των εκφωνοφμενων 
κειμζνων και τθν πλιρθ ζνταξι τουσ ςτθν εφαρμογι. 

Σα αρχεία τθσ θχθτικισ επζνδυςθσ που κα παραχκοφν κα είναι ςτερεοφωνικά. Ο ανάδοχοσ 
κα τα παραδϊςει και ωσ αρχεία ιχου (ςε format mp3 ι/και wav) πριν τθν ζνταξι τουσ ςτθν 
εφαρμογι. 

Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ διευκζτθςθσ των βαςικϊν οκονϊν. 

Ηθτοφμενο είναι να υπάρχει πάντα θ δυνατότθτα παρουςίαςθσ των κεμάτων που 
επιλζγονται κατά τθν πλοιγθςθ, ςε fullscreen ι κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθ 
κεματολογία των διαφορετικϊν επιπζδων πλοιγθςθσ τθσ εφαρμογισ. 

το ςχεδιαςμό πρζπει να υπάρξει εξαρχισ διευκζτθςθ τθσ ηϊνθσ τοποκζτθςθσ των 
διαφόρων εικονοςυμβόλων – logos (πχ. του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ) κακϊσ και των 
ςτοιχείων πλοιγθςθσ ςτα βαςικά επίπεδα πλθροφόρθςθσ. Επίςθσ πρζπει να επιλυκοφν ςε 
επίπεδο λογιςμικοφ και να διευκετθκοφν ςχεδιαςτικά όλεσ οι “χρθςτικζσ” εφαρμογζσ 
τφπου myweb, RSS, thesaurus, ΑctionNowκ.λ.π. 

Κα πρζπει με εφλθπτο τρόπο να αναγνωρίηεται από το χριςτθ θ δυνατότθτα επιςτροφισ 
ςτθν αρχικι ςελίδα, κακϊσ και θ απευκείασ μετάβαςθ ι θ επιλογι μεταξφ των επιπζδων 
πλοιγθςθσ που κα προδιαγραφοφν, παρακάμπτοντασ τθν όποια προκακοριςμζνθ ροι. 

Θ χριςθ εικονοςυμβόλων και εντολϊν, προτείνεται να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι ϊςτε να μθν 
προκαλείται ςφγχυςθ ςτον επιςκζπτθ. Απαίτθςθ είναι να υπάρχει ςυνζπεια ωσ προσ τθ 
χριςθ “όμοιων” ςυμβόλων για παρεμφερείσ επιλογζσ. Δεν απορρίπτεται θ χριςθ 
εικονοςυμβόλων με τα οποία οι χριςτεσ του Διαδικτφου είναι εξοικειωμζνοι, όπωσ για 
παράδειγμα με αυτά που είναι ευρζωσ διαδεδομζνα και τα χρθςιμοποιοφν για να εκτελοφν 
τισ βαςικζσ κινιςεισ πλοιγθςθσ ςε πολφ διαδεδομζνεσ εφαρμογζσ (πχ. ΤouΣubeκ.λ.π.). 

Όπωσ ζχει προαναφερκεί μεγάλθ ςθμαςία ζχει ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν ϊςτε να 
παρουςιάηονται εξίςου καλά και ςε smartphones ι tablets. 

Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ  

Οι προαναφερκείςεσ παρεμβάςεισ κα υιοκετιςουν τθν αρχι του «χεδιάηοντασ για Όλουσ» 
εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ προςβαςιμότθτασ ςε ΣΠΕ και για άτομα με αναπθρία 
και κα ςυμμορφϊνονται με τισ Οδθγίεσ για τθν Προςβαςιμότθτα του Περιεχομζνου του 
Λςτοφ, ζκδοςθ 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεκνι οργανιςμοφ World 
Wide Web Consortium (W3C), ςτο μεςαίο επίπεδο προςβαςιμότθτασ «ΑΑ» όπου αυτζσ 
εφαρμόηονται ςτο πλαίςιο του ζργου. 
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Όλεσ οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν κα εξαςφαλίηουν τθν πρόςβαςθ και ευχρθςτία 
του περιεχομζνου από άτομα με αναπθρίεσ (ΑΜΕΑ). Με δεδομζνο τον ιςχυρά διαδραςτικό 
χαρακτιρα των εφαρμογϊν, κακϊσ και το γεγονόσ πωσ το πρότυπο προςβαςιμότθτασ 
WebContentAccessibilityGuidelines (WCAG 2.0) δεν αφορά ςτισ εφαρμογζσ των 
διαδραςτικϊν εκκεμάτων κακϊσ ο χαρακτιρασ τουσ δεν είναι αμιγϊσ διαδικτυακόσ, κα 
λθφκεί ειδικι μζριμνα ϊςτε να τεκμθριωκοφν αναλυτικά οι τρόποι με τουσ οποίουσ κα 
εξαςφαλιςτεί θ προςβαςιμότθτα βάςει διεκνϊν προτφπων και οδθγιϊν προςβαςιμότθτασ 
και ευχρθςτίασ εφαρμογϊν πλθροφορικισ (π.χ. ETSIstandard No. EG 202 .116, MWBP-
WCAG, κλπ). 
Επίςθσ, πρζπει να ελεγχκοφν τα βαςικά κζματα προςβαςιμότθτασ ςφμφωνα με 
http://www.w3c.gr/ εξαςφαλίηοντασ κατ’ ελάχιςτο: 

 Θ χρωματικι παλζτα και οι αντικζςεισ χρωμάτων ςτισ εφαρμογζσ να είναι 
αντιλθπτζσ από όλεσ τισ ομάδεσ πλθκυςμοφ (π.χ. άτομα με δυςχρωματοψία). 

 Σο CSS να είναι ςυμβατό με τα πρότυπα W3C 
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html 

 Ο ιςτοχϊροσ να λειτουργεί με άνεςθ ςε χαμθλότερεσ αναλφςεισ οκόνθσ (π.χ. 1024 x 
768 pixels) και ταχφτθτεσ ςφνδεςθσ (π.χ. 2Mbps). 

 

Συμβατότθτα  με τισ «Ρροτεραιότθτεσ τθσ Εκνικισ Ψθφιακισ ςτρατθγικισ ςτο πλαίςιο 
των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ 2014-2020» 

Θ πράξθ «Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τθν προβολι του 
πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου» θ οποία ζχει υποβλθκεί 
από τον Διμο Μυκόνου ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικ. ΝΑΛΓ51/2039/10-07-2017 Πρόςκλθςθσ 
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Νότιο Αιγαίο» με τίτλο «Ανάπτυξθ ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ για τον εμπλουτιςμό του τουριςμοφ τθσ εμπειρίασ» 
είναι απόλυτα ςυμβατι με τισ «Προτεραιότθτεσ τθσ Εκνικισ Ψθφιακισ ςτρατθγικισ ςτο 
πλαίςιο των Περιφερειακϊν 

Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων του ΕΠΑ 2014-2020». Ειδικότερα υιοκετοφνται οι βαςικζσ 
κατευκφνςεισ ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ, του πολιτιςμοφ και τθσ ανάδειξθσ των 
ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των διμων και περιφερειϊν τθσ χϊρασ. Πιο ςυγκεκριμζνα ςτο 
πλαίςιο του ζργου προβλζπονται: 
 Παραγωγι ανοικτοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου (OpenData) /  οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

που κα περιλαμβάνει: 

 Βίντεο υψθλισ ευκρίνειασ 

 360 μοιρϊν φωτογράφιςθ (απλι και οικονομικι μορφι ψθφιακοφ περιεχομζνου) 

 Εναζρια βιντεοςκόπθςθ (απλι και οικονομικι μορφι ψθφιακοφ περιεχομζνου) 

 Σριςδιάςτατθ ςάρωςθ μνθμείων και αξιοκζατων  

 Σριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ μνθμείων (ι μζροσ τουσ) τα οποία δεν είναι πλζον 

υπαρκτά, αλλά μζςω ςυνδυαςμοφ ιςτορικϊν προδιαγραφϊν κα είναι θ εφικτι θ 

καταςκευι αντίςτοιχων τριςδιάςτατων μοντζλων 

 Θχθτικζσ αφθγιςεισ. 

θμειϊνεται ότι ςτον πυρινα του ζργου βρίςκεται θ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων και 

εργαλείων ψθφιοποίθςθσ παραγωγισ ςφγχρονου ψθφιακοφ περιεχομζνου με τεχνολογίεσ 
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εικονικισ πραγματικότθτασ (VirtualReality) και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

(AugmentedReality). 

 Σεκμθρίωςθ, αποκικευςθ και διαχείριςθ του Ψθφιακοφ περιεχομζνου 

Ειδικότερα προβλζπεται επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ του παραγόμενου ψθφιακοφ υλικοφ και 

θ ειςαγωγι μεταδεδομζνων ταυτοποίθςθσ για τθν εφκολθ αναηιτθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ του περιεχομζνου. θμαντικι δυνατότθτα κα είναι θ 

διαλειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων και των ψθφιακϊν αρχείων που κα δθμιουργθκοφν 

μζςω εξαγωγισ, μετατροπισ και μεταφόρτωςθσ (Extract, Transform, Load - ETL) για τθ 

γενικότερθ ςυλλειτουργία των ςυςτθμάτων υποδοχισ και προβολισ. Σα πρότυπα επιλογϊν 

που προβλζπεται να ακολουκθκοφν περιλαμβάνουν: 

 Επιλογι ςθμείου τουριςτικισ και πολιτιςτικισ προβολισ με τα εξισ κριτιρια: 

o ανάδειξθ τθσ περιοχισ επιλογισ, βάςει του εκνικοφ και τοπικοφ ςθμείου 

ενδιαφζροντοσ 

o επιλογι βάςει τθσ ιδιομορφίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ προςζγγιςθσ του 

o επιλογι βάςει τθσ ιςτορικισ ι περιβαλλοντικισ αξίασ του προσ ανάδειξθ 

χϊρου ι μνθμείου 

o επιλογι βάςει του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ ςτρατθγικισ των αρμόδιων 

Τπουργείων και τισ κατά καιροφσ οδθγίεσ που κα υπάρχουν. 

 Επιλογι τεχνολογίασ προβολισ και αποτφπωςθσ ςθμείου ενδιαφζροντοσ; 

o Σεχνολογία εικονικισ και μικτισ πραγματικότθτασ (V/R-MR) (3D models, 

Cross platform VR, Hololens) 

o Σεχνολογίαεπαυξθμζνθσπραγματικότθτασ (AR) (Augmented Reality Markup 

Language - ARMI. 2.0 Open Geospatial Consortium (OGC)), (Technologies 

AR: SLAM, Recognition based, Location based) 

o Σεχνολογίαβίντεο 360° (immersive videos & spherical videos HD,4K) 

o Σεχνολογία πανοραμικϊν φωτογραφιϊν (panoramicphotos>12Mpx) 

o Σεχνολογία μζςω εναζριασ βιντεοςκόπθςθσ (Drones) ανάλυςθσ 4Κ, 

HighEfficiencyVideoCodec (HEVC), H.265 

o Σεχνολογία Beacons, γεωγραφικισ ψθφιακισ απεικόνιςθσ ςθμείων μζςω 

ταυτοποίθςθσ και αποτφπωςθσ (GIS, GPS) 

o Θχθτικι αφιγθςθ περιεχομζνου με διεκνι standard για ΑΜΕΑ ςε ανάλυςθ 

αρχείου Waveform>48Khz 16bit samplingrate, Encoding mp3 >256kbps  

Σζλοσ ςθμειϊνεται ότι ο χϊροσ αποκικευςθσ του Περιεχομζνου (Αποκετιριο), κα 

βρίςκεται ςε ειδικά πιςτοποιθμζνο cloud. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 

Σο ζργο περιλαμβάνει τισ παρακάτω φάςεισ υλοποίθςθσ: 
1. Μελζτθ Εφαρμογισ 
2. υλλογι /  Επιλογι / Κατθγοριοποίθςθ / Σεκμθρίωςθ / Ψθφιοποίθςθ και 
Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων υλικοφ. Προβλζπεται θ ςυλλογι /  επιλογι / 
κατθγοριοποίθςθ (και εφόςον απαιτθκεί ψθφιοποίθςθ) υλικοφ το οποίο βρίςκεται 
ςτθ διάκεςθ του Διμου ι πρόκειται να του παραχωρθκεί προσ χριςθ. Σο υλικό κα 
αφορά το ςφνολο των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν ("PeterPelekan's Mykonos 
Virtua lGuide", "Mykonos AR Augmented Reality ", "Mykonos Giants Hunt", 
«GamingDelos: the myths»). Παράλλθλα προβλζπεται και θ ςυλλογι / επιλογι 
Τλικοφ για 15 ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Για τα κείμενα παρουςίαςθσ και 
τεκμθρίωςθσ κα γίνει μετάφραςθ ςε 4 γλϊςςεσ  (3 ςελίδεσ για το κάκε ςθμείο) 
3. Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ, Σριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχόμενου (3D 
κινοφμενων γραφικϊν). Προβλζπεται θ  φωτογράφθςθ / βιντεοςκόπθςθ 360 
μοιρϊν επιλεγμζνων τοποκεςιϊν και μνθμείων (ςφνολο 5 περιοχζσ) για τισ ανάγκεσ 
τθσ εφαρμογισ "PeterPelekan's Mykonos Virtual Guide". Παράλλθλα προβλζπονται 
τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για 5 ςθμεία 
πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν εφαρμογι "Mykonos AR Augmented Reality". 
4. Προμικεια ΚΑΛ Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ. Προβλζπονται: 
• Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου (2) και εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εξωτερικό και εςωτερικό χϊρο (4). Σα ςυςτιματα κα βρίςκονται ςε κεντρικά 
ςθμεία του Διμου (αεροδρόμιο, λιμάνι, δθμοτικζσ αίκουςεσ κλπ). 
5. Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν  "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" και 
«Gaming Delos: the myths», οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν: 
o Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard 
o ενάριο και υγγραφι του ςυνόλου των κειμζνων και μετάφραςθ τουσ ςε 4 
γλϊςςεσ 
o Θχογράφθςθ ΚΑΛ Voice-Over ςε 5 γλϊςςεσ 
o χεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in gamesounds και αυκεντικι 
μουςικι επζνδυςθ) 
o Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου (3D κινοφμενων γραφικϊν) 
Εφαρμογισ 
o χεδιαςμόσ Graphic User Interface γιαδιαφορετικά formats -exports (PC - 
tablet - mobile) 
o Προγραμματιςμόσ διάδραςθσ 
o Ενςωμάτωςθ όλων των gamecompontents, βελτιςτοποίθςθ (optimisation) 
γραφικϊν 
o Ζκδοςθ παιχνιδιοφ για Θ/Τ (Windows/Mac), για κινθτό τθλζφωνο και tablet, 
για διαδικτυακι προβολι ςε ιςτότοπο, και για διαδικτυακι προβολι ωσ ειδικά 
προςαρμοςμζνθ εφαρμογι για μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook), Android 
Google Play και iOS Playstore. Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου Μυκόνου του 
Παιχνιδιοφ με 3D γραφικά («Gaming Delos: the myths») ςε μορφι "downloadable"  
6. Ανάπτυξθ Εφαρμογισ "Mykonos AR Augmented Reality ", θ οποία 
περιλαμβάνει: 
o Μετάφραςθ ςε 4 γλϊςςεσ του υλικοφ για τα 15 ςθμεία ενδιαφζροντοσ 
o Σριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για 5 
ςθμεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ (ψθφιακι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ και 360 
βιντεοςκόπθςθ)  
o Προγραμματιςμόσ εφαρμογισ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 
o Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου Μυκόνου τθσ εφαρμογισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςε μορφι "downloadable"  

20REQ007647063 2020-11-13



18 
 

o Ενςωμάτωςθ των 3Δ αναπαραςτάςεων (5) ςτθν εφαρμογι επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ και Μετάφραςθ ςε 5  γλϊςςεσ 
7. Ανάπτυξθ Εφαρμογισ "Mykonos Giants Hunt", θ οποία περιλαμβάνει: 
o Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   εφαρμογισ 
o ενάριο παχνιδιοφ / εφαρμογισ  
o υγγραφι κειμζνων 
o Μετάφραςθ ςε 4 γλϊςςεσ 
o Voice-Overtalen tCasting - Θχογράφθςθ ςε 5 γλϊςςεσ 
o χεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in gamesounds και αυκεντικι 
μουςικι επζνδυςθ) 
o Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου (3D κινοφμενων γραφικϊν)  
o χεδιαςμόσ Graphic User Interface 
o Προγραμματιςμόσ  
o Προγραμματιςμόσ διάδραςθσ 
o Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου ςε μορφι "downloadable"  
8. Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν (40 Α/Ω) 
9. Πιλοτικι Λειτουργία 
10. Δθμοςιότθτα 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΟΝΟΙ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε δζκα (10) μήνες από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ φμβαςθσ. Ειδικότερα θ περιγραφι του Ζργου ανά Φάςθ ζχει ωσ εξισ: 

Φάςθ 
Χρονικι  Διάρκεια 

Τίτλοσ Φάςθσ 
Από Ζωσ 

1.  Ε Ε+1Μ Μελζτθσ Εφαρμογισ 

2.  Ε+1Μ Ε+3Μ 

υλλογι /  Επιλογι / Κατθγοριοποίθςθ / Σεκμθρίωςθ 
/ Ψθφιοποίθςθ και Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων 

υλικοφ 

3.  Ε+2Μ Ε+3Μ 
Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ 360 μοιρϊν 

επιλεγμζνων τοποκεςιϊν 

4.  Ε+3Μ Ε+4Μ Προμικεια & Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ 

5.  Ε+3Μ Ε+8Μ 

Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν  
1. Εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  
2. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

"Mykonos AR Augmented Reality ". 
3. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

"Mykonos Giants Hunt". 
4. Εφαρμογι 3D παιχνιδιοφ «Gaming Delos: the 

myths»  
 

6.  Ε+8Μ Ε+9Μ Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν 
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Φάςθ 
Χρονικι  Διάρκεια 

Τίτλοσ Φάςθσ 
Από Ζωσ 

7.  Ε+8Μ Ε+9Μ Πιλοτικι Λειτουργία 

8.  Ε+9Μ Ε+10Μ Δθμοςιότθτα 

Ε: Χρόνοσ Ζναρξθσ του Ζργου,  Μ: Μινεσ  

 

Οι χρόνοι υλοποίθςθσ των Φάςεων που αναφζρονται ανωτζρω είναι ενδεικτικοί. Θ 
περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ, ςτο φάκελο προςφοράσ του, προτείνει ςυνολικό 
χρόνο υλοποίθςθσ μικρότερο ι ίςο του χρόνου που ορίηεται ςτο παρόν τεφχοσ προκιρυξθσ, 
κεωρείται αποδεκτι. Θ αντίκετθ περίπτωςθ (ςυνολικόσ χρόνοσ μεγαλφτεροσ του 
οριηόμενου από το παρόν τεφχοσ προκιρυξθσ) δεν κεωρείται αποδεκτι και θ προςφορά 
του Τποψθφίου Αναδόχου κα απορρίπτεται. 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΓΟΥ 

 

Φάςθ No 1 Τίτλοσ Μελζτθ Εφαρμογισ 

Μινασ Ζναρξθσ 0 Μινασ Λιξθσ 1 

Στόχοι  

Θ πλιρθσ οριοκζτθςθ του ζργου και θ προετοιμαςία του υλικοφ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να υποςτθρίξει 
τισ υπό ανάπτυξθ εφαρμογζσ. 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Θ Μελζτθ Εφαρμογισ κα περιλαμβάνει: 

 Επιλογι ζτοιμου υλικοφ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άμεςα χωρίσ περαιτζρω επεξεργαςία. 

 Επιλογι του υλικοφ προσ ψθφιοποίθςθ. Θ ποςότθτα του υλικοφ που κα ψθφιοποιθκεί ζχει 
κακοριςτεί. το πλαίςιο τθσ φάςθσ αυτισ κα κακοριςτεί επακριβϊσ ποιο κα είναι αυτό το 
υλικό μζςα από το πλοφςιο υλικό που διακζτει ο Διμοσ. 

 Επιλογι κειμζνων τεκμθρίωςθσ αλλά και ςυγγραφι νζων κειμζνων όπου είναι απαραίτθτο 
προκειμζνου να «ντφςουν» το υλικό που κα προβάλλεται μζςα από τισ εφαρμογζσ. 

 Προτάςεισ για ςυλλογι επιπλζον υλικοφ αλλά και τθ μεκοδολογία ςυλλογισ αυτοφ του υλικοφ. 
το πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ κα ςυνεργαςτεί ο Ανάδοχοσ με το Διμο για να μπορζςει 
να ςυλλζξει το υλικό αυτό. Θ διαδικαςία ςυλλογισ μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, 
παραχϊρθςθ υλικοφ από άλλουσ φορείσ ι ιδιϊτεσ, αλλά και δθμιουργία νζου υλικοφ. 

Θ Μελζτθ Εφαρμογισ αποκζματοσ κα επικεντρωκεί ςτα ακόλουκα: 

 Μνθμεία ιςτορίασ και πολιτιςμοφ.  

 Σουριςτικζσ και πολιτιςτικζσ διαδρομζσ 

 Αρχαιολογικά ευριματα 

 Σουριςτικοί Προοριςμοί 

 Ζκιμα και παραδόςεισ.  

Θ Μελζτθ Εφαρμογισ κα ςυνιςτά τον «οδθγό υλοποίθςθσ» και τθ βάςθ αναφοράσ για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των εργαςιϊν κακ’ όλθ τθν διάρκεια του Ζργου. Πζρα από τα 
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προαναφερόμενα επιπρόςκετα κα περιλαμβάνει και τα εξισ: 

 χζδιο Διαχείριςθσ και Ποιότθτασ Ζργου (ΔΠΕ) 

 Επικαιροποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 

 Οριςτικοποίθςθ - ιεράρχθςθ των Επιχειρθςιακϊν, Λειτουργικϊν και Σεχνικϊν Απαιτιςεων του 
Ζργου κακϊσ και τθν οριοκζτθςθ-αποςαφινιςθ του εφρουσ του Ζργου. 

 Εικαςτικζσ Προτάςεισ για το περιβάλλον τθσ κάκε εφαρμογισ 

 Αναλυτικό κατάλογο του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ και των εργαςιϊν που απαιτοφνται για 
κάκε πρωτότυπο του αποκζματοσ. 

 Μεκοδολογία ελζγχου αποδοχισ όπου κα κακορίηονται προδιαγραφζσ και χρονοδιαγράμματα 
για τα ςενάρια δοκιμισ των εφαρμογϊν με ςαφι αναφορά ςτα δεδομζνα δοκιμισ και 
κακοριςμό τθσ/των μεκόδων καταγραφισ των δεικτϊν απόδοςθσ. 

 Μεκοδολογία, πρόγραμμα και προδιαγραφζσ για το υλικό τθσ εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν. 

Ραραδοτζα 

Π1.1: Μελζτθ Εφαρμογισ. 

Φάςθ No 2 Τίτλοσ υλλογι /  Επιλογι / 
Κατθγοριοποίθςθ / Σεκμθρίωςθ 
/ Ψθφιοποίθςθ και Δθμιουργία 

βάςθσ δεδομζνων υλικοφ 

Μινασ Ζναρξθσ 1 Μινασ Λιξθσ 3 

Στόχοι  

Σο ςφνολο του υλικοφ ζτοιμο προσ αξιοποίθςθ από τισ υπό ανάπτυξθ εφαρμογζσ. 

το πλαίςιο τθσ φάςθσ αυτισ προβλζπεται: 

 υλλογι του Τλικοφ που επιλζχκθκε κατά τθ φάςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ, τελικι επιλογι και 
κατθγοριοποίθςθ υλικοφ 

 Ψθφιοποίθςθ υλικοφ που βρίςκεται ςε αναλογικι μορφι και τεκμθρίωςθ 

 υγγραφι και επιμζλεια  πρόςκετων κειμζνων όπου απαιτείται 

 Μετάφραςθ των βαςικϊν κειμζνων παρουςίαςθσ και τεκμθρίωςθσ ςε 5 γλϊςςεσ (κατ’ 
εκτίμθςθ 3 ςελίδεσ για το κάκε ςθμείο) 

Σο υλικό κα αφορά επιλεγμζνα ςθμεία ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν ςτθ Χϊρα τθσ Μυκόνου, 
κυκλαδίτικα ςπίτια με αρχιτεκτονικό και λαογραφικό ενδιαφζρον, τουσ Κάτω Μφλουσ,αρχαιολογικά 
ευριματα τα οποία εκτίκενται ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Διλου όπωσ οι Κολοςςικοί Λζοντεσ από το 
Άνδθρο των Λεόντων τθσ Διλου, θ αρπαγι τθσ Ωρεικυίασ, κόρθσ του Ερεχκζωσ, από τον Βορζα, τo 
Μαρμάρινο άγαλμα τθσ Αρτζμιδοσ, ο Ναόσ του Απόλλωνα. ο Πίκοσ τθσ Μυκόνου, τo Ψθφιδωτό δάπεδο 
με παραςτάςεισ δελφινιϊν, το Ψθφιδωτό δάπεδα με παράςταςθ Διονφςου. Προβλζπεται θ ςυλλογι /  
επιλογι / κατθγοριοποίθςθ / ψθφιοποίθςθ υλικοφ το οποίο βρίςκεται ςτθ διάκεςθ του Διμου ι 
πρόκειται να του παραχωρθκεί προσ χριςθ. Σο υλικό κα αφορά όλεσ τισ εφαρμογζσ του ζργου.  

Ραραδοτζα 

Π2.1: υλλογι /  Επιλογι / Κατθγοριοποίθςθ / Σεκμθρίωςθ / Ψθφιοποίθςθ και Δθμιουργία βάςθσ 
δεδομζνων υλικοφ. Προβλζπεται θ ςυλλογι /  επιλογι / κατθγοριοποίθςθ (και εφόςον απαιτθκεί 
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ψθφιοποίθςθ) υλικοφ το οποίο βρίςκεται ςτθ διάκεςθ του Διμου ι πρόκειται να του παραχωρθκεί 
προσ χριςθ. Σο υλικό κα αφορά το ςφνολο των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν ("Peter Pelekan's 
Mykonos Virtual Guide", "Mykonos AR Augmented Reality ", "Mykonos Giants Hunt", «Gaming Delos: the 
myths»). Παράλλθλα προβλζπεται και θ ςυλλογι / επιλογι Τλικοφ για 15 ςθμεία τουριςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ. Για τα κείμενα παρουςίαςθσ και τεκμθρίωςθσ κα γίνει μετάφραςθ ςε 4 γλϊςςεσ  (3 
ςελίδεσ για το κάκε ςθμείο)  

Φάςθ No 3 Τίτλοσ Φωτογράφθςθ / 
Βιντεοςκόπθςθ 360 μοιρϊν 
επιλεγμζνων τοποκεςιϊν 

Μινασ Ζναρξθσ 2 Μινασ Λιξθσ 3 

Στόχοι  

Θ φωτογράφθςθ / βιντεοςκόπθςθ 360Ο που κα αξιοποιθκεί για τθν εφαρμογισ εικονικισ περιιγθςθσ. 

Προβλζπεται θ  φωτογράφθςθ / βιντεοςκόπθςθ 360 μοιρϊν επιλεγμζνων τοποκεςιϊν και μνθμείων 
(ςφνολο 5 περιοχζσ) για τισ ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide". 
Παράλλθλα προβλζπονται τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για 5 
ςθμεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν εφαρμογι "MykonosARAugmented. 

Ραραδοτζα 

Π3.1: Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ, Σριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ, Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχόμενου (3D κινοφμενων γραφικϊν). Reality". 

Φάςθ No 4 Τίτλοσ Προμικεια & Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ 

Μινασ Ζναρξθσ 3 Μινασ Λιξθσ 4 

Στόχοι  

Προμικεια & Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ ζτοιμου προσ χριςθ 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Κατά  τθ διάρκεια τθσ φάςθσ αυτισ,ο Ανάδοχοσκα προμθκεφςειτθν  Ανακζτουςα αρχιμε 
εξοπλιςμόοοποίοσκρίνεταιαπαραίτθτοσ γιατθνπροβολι / παρουςίαςθ των εφαρμογϊν. 

Οενλόγωεξοπλιςμόσπεριλαμβάνει: 

 Δφο (2) ςυςτιματα εικονικισ πραγματικότθτασ εςωτερικοφ χϊρου (φορθτό ϊςτε να μπορεί να 
χρθςιμοποιείται και ςε εκκζςεισ ςτο εξωτερικό). Σο ςφςτθμα κα τοποκετθκεί ςε χϊρο που κα 
υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα περιλαμβάνει  

o τακμό εργαςίασ με αντίςτοιχθ οκόνθ 

o Κάςκα εικονικισ πραγματικότθτασ. 

 Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου (2) ςυνοδευόμενα από κάςκα εικονικισ πραγματικότθτασ 

 ΟΑνάδοχοσοφείλειναεγκαταςτιςει τοεξοπλιςμόςεςθμείαπουκα του υποδείξειθΑνακζτουςα 
Αρχιδιαςφαλίηονταστθν ομαλικαι βζλτιςτθλειτουργίατου. 

Ο διαδραςτικόσ ςτακμόσ πλθροφόρθςθσ κα είναι κατάλλθλοσ για εξωτερικι τοποκζτθςθ, αρίςτθσ 
ποιότθτασ και μορφισ, πιςτοποιθμζνοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των κανονιςμϊν EN, ELOT, CIE, 
VDE, ι ιςοδφναμουσ με ςιμα πιςτότθτασ ENEC, CE προϊόντα επϊνυμων καταςκευαςτϊν, με ςτοιχεία 
του τφπου και του βακμοφ προςταςίασ τουσ. Για τθν εξαςφαλιςμζνθ ποιότθτα των προϊόντων, αλλά 
και τθν ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ των προμθκευτϊν κρίνεται απαραίτθτθ θ πιςτοποίθςθ του 
καταςκευαςτι με ISΟ9001:2008, όπωσ απαραίτθτθ κρίνεται και θ πιςτοποίθςθ του προμθκευτι με 
ISO9001:2008, από φορζα αναγνωριςμζνο από το Ελλθνικό Κράτοσ. Σo INFOKIOSK κα είναι πλιρεσ με 
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τισ βάςεισ του, τα καλφμματα, τα πάςθσ φφςθσ εξαρτιματα ςτερζωςθσ και τισ διατάξεισ ςτερζωςθσ. 
Εφόςον ςτο ςθμείο τοποκζτθςθσ δεν υπάρχει ζτοιμθ καλωδιακι υποδομι τότε ο Ανάδοχοσ ςε 
ςυνεργαςία με τον Διμο κα φροντίςει για τθν εγκατάςταςθ αυτισ.   

Π.4.1. Δφο (2) ςυςτιματα εικονικισ πραγματικότθτασ εςωτερικοφ χϊρου που κα περιλαμβάνει:  

o τακμό εργαςίασ με αντίςτοιχθ οκόνθ 

o Κάςκα εικονικισ πραγματικότθτασ. 

Π.4.2. Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου (2) ςυνοδευόμενα από κάςκα εικονικισ πραγματικότθτασ 

Φάςθ No 5 Τίτλοσ 

Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν  

1. Εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ 
"Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

2. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 
"Mykonos AR Augmented Reality ". 

3. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 
"MykonosGiantsHunt". 

4. Εφαρμογι 3D παιχνιδιοφ «Gaming Delos: 
the myths» 

Μινασ Ζναρξθσ 3 Μινασ Λιξθσ 8 

Στόχοι  

H Ανάπτυξθ των Εφαρμογϊν: 

1. Εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ "PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide"  

2. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "Mykonos AR AugmentedReality ". 

3. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "MykonosGiantsHunt". 

4. Εφαρμογι 3D παιχνιδιοφ «Gaming Delos: the myths» 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

το πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ κα λάβει χϊρα θ Ανάπτυξθ των Εφαρμογϊν: 

1. Εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ "PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide"  

Θ εφαρμογι κα χρθςιμοποιεί τθν εικονικι περιιγθςθ ςε τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ επιλεγμζνων 
ςθμείων ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν ςτθ Χϊρα τθσ Μυκόνου και ςτθν «Μικρι Βενετία» τθσ 
Μυκόνου και, με ςυνδυαςμό τεχνικϊν κινθματογραφικισ εικονικισ πραγματικότθτασ 360° (Cinematic 
VR 360°) και εικονικισ πραγματικότθτασ με τριςδιάςτατα γραφικά υπολογιςτι (VR 3D computer 
graphics), και εικονικό οδθγό (virtualguide) τον «Πζτρο τον Πελεκάνο», μαςκότ τθσ Μυκόνου, ςε 
μορφι τριςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ («άβαταρ»), ο οποίοσ κα δίνει πλθροφορίεσ για τα αξιοκζατα 
του νθςιοφ, και κα κακοδθγεί τουσ επιςκζπτεσ ςτθν εικονικι τουσ περιιγθςθ ςε πζντε γλϊςςεσ: 
ελλθνικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά. 

 2. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "Mykonos AR AugmentedReality ". 

Θ εφαρμογι αυτι κα ςυνδυάηει τθν πραγματικι και τθν εικονικι περιιγθςθ ςε 5 επιλεγμζνα ςθμεία 
του νθςιοφ (κυκλαδίτικα ςπίτια με αρχιτεκτονικό και λαογραφικό ενδιαφζρον, Κάτω Μφλοι κ.ά.), ζτςι 
ϊςτε ο επιςκζπτθσ να μπορεί να απολαμβάνει μια βελτιωμζνθ εμπειρία ξενάγθςθσ χωρίσ τθ βοικεια 
ξεναγοφ. Επικεντρϊνοντασ τθ ςυςκευι του ςε ζνα από τα 5 παραπάνω αξιοκζατα ι χϊρο/περιοχι 
ενδιαφζροντοσ, κα μπορεί να απολαφςει ςε ψθφιακι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ μζροσ του αξιοκζατου 
το οποίο δεν μπορεί να δει κακϊσ να διαβάςει ι να ακοφςει πλθροφορίεσ ςε πζντε γλϊςςεσ (ελλθνικά, 
αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά, να δει κάποιο ςχετικό βίντεο (πχ. βίντεο από ςχετικό πρι 
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κακϊσ περνάει από τθν περιοχι ςτθν οποία λαμβάνει χϊρα κ.ά., βίντεο αναπαράςταςθσ με 
τριςδιάςτατα γραφικά αρχαίασ μυκολογικισ ςκθνισ θ οποία ςχετίηεται με τθ ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία 
κ.ά.) και να ακοφςει ςχετικι μουςικι και πλθροφορίεσ. 

3. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "Mykonos Giants Hunt". 

Πρόκειται για ζνα ψθφιακό παιχνίδι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ το οποίο κα βαςίηεται ςτον 
αρχαιοελλθνικό μφκο τθσ εξόντωςθσ των τελευταίων τιτάνιων Γιγάντων από τον Θρακλι ςτο νθςί τθσ 
Μυκόνου. Ο επιςκζπτθσ κα μπορεί «κατεβάηοντασ» τθν εφαρμογι ςτο κινθτό του, να μπαίνει ςτθν 
κζςθ του Θρακλι ςε ζνα εικονικό κυνιγι γιγάντων ςτο νθςί ϊςτε να τουσ εξοντϊςει.  

4. Εφαρμογι 3D παιχνιδιοφ «Gaming Delos: the myths»  

τόχοσ του παιχνιδιοφ είναι θ ανακάλυψθ μζςω αυτοφ, ςθμαντικϊν αρχαιολογικϊν ευρθμάτων τθσ 
Διλου. Σο παιχνίδι κα απευκφνεται ςε ενιλικεσ αλλά και παιδιά, εμπνευςμζνο από τισ μυκολογικζσ 
ιςτορίεσ οι οποίεσ ςυνδζονται με τα αρχαιολογικά ευριματα τα οποία εκτίκενται ςτο Αρχαιολογικό 
Μουςείο Διλου όπωσ: 

1. Οι Κολοςςικοί Λζοντεσ από το Άνδθρο των Λεόντων τθσ Διλου. 

2. Θ αρπαγι τθσ Ωρεικυίασ, κόρθσ του Ερεχκζωσ, από τον Βορζα. 

3. To Μαρμάρινο άγαλμα τθσ Αρτζμιδοσ. 

4. O Ναόσ του Απόλλωνα. 

5. O Πίκοσ τθσ Μυκόνου. 

6. To ψθφιδωτό δάπεδο με παραςτάςεισ δελφινιϊν. 

7. Σο Ψθφιδωτό δάπεδα με παράςταςθ Διονφςου. 

Οι εφαρμογζσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ κα είναι διακζςιμεσ μζςω κινθτϊν τθλεφϊνων των 
επιςκεπτϊν. Για τθν εφαρμογι Επαυξθμζνθσ Πραγματικότθτασ μζςω κινθτϊν, κα τοποκετθκοφν δίπλα 
από τα κυριότερα ςθμεία ενδιαφζροντοσ, ειδικοί διςδιάςτατοι γραμμικοί κϊδικεσ (2d barcodes) όπωσ 
για παράδειγμα κϊδικεσ QR-codes, Microsoft TAG ι άλλθσ τεχνολογίασ. Όταν ο επιςκζπτθσ “διαβάςει” 
τουσ κϊδικεσ αυτοφσ μζςω τθσ κάμερασ του κινθτοφ του τθλεφϊνου (Πραγματικότθτα), κα ζχει 
αυτόματα ςτθν οκόνθ του κινθτοφ του και μζςω διαδικτφου, πλθροφορίεσ, φωτογραφίεσ κι άλλα 
πολυμζςα κακϊσ και τριςδιάςτατα μοντζλα (Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα), ςχετικά με το ςθμείο 
ενδιαφζροντοσ ςτο οποίο ςτζκεται και ζχει ςτρζψει τθν κάμερα προσ τθν κατεφκυνςθ του. Για το 
ςκοπό αυτό, κα αναπτυχκεί λογιςμικό για ζξυπνα τθλζφωνα, που κα επιτρζπει τθν άντλθςθ 
πλθροφοριϊν μζςω τθσ κάμερασ ςφμφωνα με τθν παραπάνω περιγραφι, ενϊ κα υποςτθρίηονται και 
όλα τα τθλζφωνα που ζχουν ενςωματωμζνο αναγνϊςτθ QR-code και ςφνδεςθ δεδομζνων. Σο 
λογιςμικό για τα ζξυπνα τθλζφωνα κα είναι διακζςιμο μζςω τθσ κεντρικισ ςελίδασ του ζργου. 

Σο λογιςμικό Επαυξθμζνθσ Πραγματικότθτασ κα πρζπει να υποςτθρίηει: 

● Αναγνϊριςθ πολλαπλϊν τφπων χαρακτθριςτικϊν διςδιάςτατων ςχθμάτων (τουλάχιςτον τα ςθμεία 
που αφοροφν το ζργο) 

●  Δυνατότθτα προβολισ τριςδιάςτατων μοντζλων ςε διαδεδομζνθ μορφι αρχείου (πχ. 3ds, obj, fbx, 
mb) 

● Δυνατότθτα προβολισ κινοφμενου τριςδιάςτατου μοντζλου (animation) 

● Δυνατότθτα αναγνϊριςθσ marker ςε περιβάλλοντα με διακυμάνςεισ ςτο φωτιςμό (εξωτερικά 
φωτεινά ςθμεία, εςωτερικά ςκοτεινά) 

τθν ανάπτυξθ του περιβάλλοντοσ εικονικισ πραγματικότθτασ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί μεικτι 
τεχνικι ςυνδυαςμοφ τριςδιάςτατων μοντζλων γραφικϊν υπολογιςτι (3D computer graphics) και 
πανοραμικϊν φωτογραφιϊν και βίντεο 360 μοιρϊν κατάλλθλων για προβολι ςε διεπαφι εικονικισ 
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πραγματικότθτασ (VR 360). Διαμζςου ειδικισ οπτικισ ψευδαίςκθςθσ ζνωςθσ του υλικοφ 
κινθματογραφικοφ VR (cinematic VR) και των «ενοποιθμζνων» με τον περιβάλλοντα χϊρο 
τριςδιάςτατων γραφικϊν, ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να “εμβυκίηεται” ςε ζναν κόςμο ο οποίοσ κα 
είναι όμοιοσ με τον πραγματικό (διαμζςου τθσ χριςθσ των φωτογραφιϊν και βίντεο 360 μοιρϊν), αλλά 
και μζςα ςτον οποίο κα μπορεί ταυτόχρονα να αλλθλεπιδράςει με τριςδιάςτατα κινοφμενα μοντζλα 
(όπωσ το μοντζλο του Εικονικοφ Οδθγοφ - VirtualGuide) με πειςτικό, ρεαλιςτικό τρόπο. 

Παραδοτζα 

 Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ ("Peter Pelekan's Mykonos 
Virtual Guide") μεταφραςμζνθ ςε 4 γλϊςςεσ 

 Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   εφαρμογισ "PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide" 

 ενάριοεφαρμογισ "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 

 ΖκδοςθΕφαρμογισ "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" γιαΘ/Τ (Windows/Mac), για κινθτό 
τθλζφωνο και tablet, για διαδικτυακι προβολι ςε ιςτότοπο, 
καιγιαδιαδικτυακιπροβολιωσειδικάπροςαρμοςμζνθεφαρμογιγιαμζςακοινωνικισδικτφωςθσ 
(facebook), Android Google Play και iOS Play store 

 Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ("Mykonos AR)" 
μεταφραςμζνθ ςε 4 γλϊςςεσ 

 Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου Μυκόνου τθσ εφαρμογισ "Mykonos AR" ςε μορφι 
"downloadable"  

 Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "Mykonos Giants Hunt" 
μεταφραςμζνθ ςε 5 γλϊςςεσ 

 Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   εφαρμογισ "PeterPelekan's Mykonos Virtual Guide" 

 ενάριο εφαρμογισ "Mykonos Giants Hunt" 

 Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου Μυκόνου τθσ εφαρμογισ "MykonosGiantsHunt" ςε 
μορφι "downloadable"  

 Ολοκλθρωμζνο Παιχνίδι με 3D γραφικά («GamingDelos: the myths») μεταφραςμζνο ςε 4 
γλϊςςεσ 

 Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   παιχνιδιοφ  «Gaming Delos: the myths» 

 ενάριοπαιχνιδιοφ  «Gaming Delos: the myths» 

 Ζκδοςθτουπαιχνιδιοφ  «Gaming Delos: the myths» γιαΘ/Τ (Windows/Mac) ςεμορφιεφαρμογισ 
standalone, γιακινθτότθλζφωνοκαι tablet (Android) ςεμορφιεφαρμογισ standalone   

 Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου Μυκόνου  του παιχνιδιοφ  «Gaming Delos: the myths» 
ςε μορφι "downloadable" 

 

Φάςθ No 6 Τίτλοσ Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν 

Μινασ Ζναρξθσ 8 Μινασ Λιξθσ 9 

Στόχοι  
Εκπαίδευςθ των Διαχειριςτϊν ϊςτε να μποροφν να λειτουργιςουν το ςφςτθμα πλιρωσ και 
αποτελεςματικά. 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 
Δφο (3) ςτελζχθ του Διμου κα εκπαιδευτοφν ωσ διαχειριςτζσ εφαρμογϊν. Οι διαχειριςτζσ κα 
αναλάβουν να λειτουργοφν και να διαχειρίηονται το ςφνολο των εφαρμογϊν, μετά τθν οριςτικι 
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παραλαβι του ζργου.  
Θ εκπαίδευςθ των δφο διαχειριςτϊν κα πραγματοποιθκεί ςε ςυνολικά ςαράντα (40) ϊρεσ κατάρτιςθσ 
και κα περιλαμβάνει: 
 Γενικι εκπαίδευςθ ςε κζματα διαχείριςθσ εφαρμογϊν εικονικισ και επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ. 

 Πρότυπα και μζκοδοι Ψθφιοποίθςθσ Σεκμθρίωςθσ & Πολιτιςτικοφ Τλικοφ. 

Ραραδοτζα 
Π6.1: Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό κατάρτιςθσ/εκπαίδευςθσ, με βάςθ τισ ανάγκεσ και τθν 
ετοιμότθτα των υποψθφίων διαχειριςτϊν. 
Π6.2: Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ (Κατάρτιςθ 40 ωρϊν). 
Π6.3: Ζκκεςθ από τθν Εκπαίδευςθ των Διαχειριςτϊν  
 

Φάςθ No 7 Τίτλοσ Πιλοτικι Λειτουργία 

Μινασ Ζναρξθσ 8 Μινασ Λιξθσ 9 

Στόχοι 

Θ υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και των χρθςτϊν κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ 
λειτουργίασ για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα. 

Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Κατά τθν φάςθ αυτι ο Ανάδοχοσ κα βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ του Διμου 
και κα παρζχει υποςτιριξθ μζςω τουλάχιςτον ενόσ (1) εξειδικευμζνου τεχνικοφ του.  

υγκεκριμζνα ςτθ φάςθ πιλοτικισ λειτουργίασ κα προςφζρονται οι παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Άμεςθ τθλεφωνικι υποςτιριξθ Help-Desk. Άμεςθ υποςτιριξθ ςε όλουσ τουσ χριςτεσ μζςω 
τθλεφϊνου. το πλαίςιο αυτό κα παρζχονται οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 

o Σθλεφωνικι υποςτιριξθ ςχετικά με τθ χριςθ του ςυςτιματοσ. 

o Σθλεφωνικι υποςτιριξθ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων κατά τθν χριςθ. 

 Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ. Για όλθ τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ, ζνα (1) 
εξειδικευμζνο άτομο βρίςκεται ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθν 
υποςτιριξθ των χρθςτϊν ςτθ λειτουργία των εφαρμογϊν. Θ υποςτιριξθ κα περιλαμβάνει: 

o Επίλυςθ προβλθμάτων – υποςτιριξθ χρθςτϊν. 

o υλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ. 

o Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν. 

o Τποςτιριξθ χειριςμοφ υπολογιςτϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ. 

Ραραδοτζα 

Π8.1: Τπθρεςίεσ Πιλοτικισ & Δοκιμαςτικισ Παραγωγικισ Λειτουργίασ (Help-Desk, Τποςτιριξθ 
χρθςτϊν). 

Π8.2: Σεφχοσ Αποτελεςμάτων Πιλοτικισ Λειτουργίασ υςτιματοσ  

Φάςθ Νο 8 Τίτλοσ Δθμοςιότθτα 

Μινασ Ζναρξθσ 9 Μινασ Λιξθσ 10 

Στόχοι 

Προβολι του ζργου ςτο ευρφτερο κοινό. 
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Ρεριγραφι Υλοποίθςθσ 

Μετά τθν υλοποίθςθ τθσ πφλθσ, τθν εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν και τθν πιλοτικι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ, κα ακολουκιςει θ εκςτρατεία ενθμζρωςθσ του κοινοφ. Οι δράςεισ δθμοςιότθτασ  ςτο 
πλαίςιο του ζργου περιλαμβάνουν: 

 Διοργάνωςθ Θμερίδασ Παρουςίαςθσ του Ζργου  

 Προϊκθςθ - Προβολι μζςω κοινωνικϊν δικτφων (socialmedia) μζςα από τισ ςχετικζσ ςελίδεσ 
του Διμου ι από νζεσ ςελίδεσ που κα δθμιουργθκοφν ςε facebook, twitter και instagram 
αποκλειςτικά για αυτό τον ςκοπό    

 Προϊκθςθ των εφαρμογϊν ςτθ διαδικτυακι τουσ μορφι μζςω υπθρεςιϊν τφπου (Adwords)   

 Ανάρτθςθ Banners ςε δθμοφιλισ τουριςτικοφσ ιςτοτόπουσ (2 διαφορετικά banners ςε 
τουλάχιςτον 5 διαφορετικοφσ ιςτοτοπουσ). 

 

Ραραδοτζα 

Π8.1: Ζκκεςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ Θμερίδασ 

Π8.2: Ζκκεςθ διαδικτυακισ καμπάνιασ. 

 

ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 

ε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβουσ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν Προςφορά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ εκτζλεςθ του Ζργου κα 
ςυνεχίηεται από τον Ανάδοχο ι από νζο ςυνεργάτθ / υπεργολάβο ςυνεπικουροφμενο από 
πικανά νζουσ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβουσ με ςκοπό τθν πλιρθ υλοποίθςθ του Ζργου, μετά 
από προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ. Για τθν αντικατάςταςθ του 
Τπεργολάβου και προκειμζνου να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα 
πρζπει να αποδείξει ο πρϊτοσ ότι ςτο πρόςωπο του νζου υπεργολάβου ςυντρζχουν όλεσ 
εκείνεσ οι προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο αρχικόσ υπεργολάβοσ κρίκθκε κατάλλθλοσ. 

Ο νζοσ υπεργολάβοσ κα πρζπει να εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ενϊ θ πράξθ 
αντικατάςταςθσ κα κοινοποιθκεί και ςτθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ. 

ε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, φζρει αποκλειςτικά 
ο Ανάδοχοσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απαιτιςει αιτιολογθμζνα από τον Ανάδοχο τθν 
αντικατάςταςθ του υπεργολάβου και για τουσ λόγουσ που κα κιρυττε ζκπτωτο τον ίδιο τον 
Ανάδοχο ι κα τον απζκλειε από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο ….. τθσ 
Διακιρυξθσ (αν δθλαδι ο υπεργολάβοσ πτωχεφςει κοκ), αν περιζλκει ςε γνϊςθ των 
ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν προςωπικι του κατάςταςθ. 

ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ/ ΡΑΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του προσ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν 
υλοποίθςθ του Ζργου φορείσ, από τισ εγκαταςτάςεισ του, τισ εγκαταςτάςεισ που κα 
υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι και ςε όποια άλλα ςθμεία προκφπτουν από τισ απαιτιςεισ 
του Ζργου.  
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Σα Παραδοτζα κα παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του 
Ζργου του Αναδόχου  (ΕΠΠΕ), ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι και παράλλθλα κα 
κοινοποιοφνται και ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σόποσ παράδοςθσ των παραδοτζων που προκφπτουν από τθ φμβαςθ που κα υπογραφεί 
με τον Ανάδοχο, ορίηεται θ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να φροντίςει για τθν εξαςφάλιςθ χϊρων και 
κατάλλθλων υποδομϊν, ϊςτε ο Ανάδοχοσ να εκτελεί το Ζργο του ςτισ τοποκεςίεσ που κα 
του υποδεικνφονται (πλθν των δικϊν του εγκαταςτάςεων), ςφμφωνα με το αντικείμενο και 
τισ υποχρεϊςεισ του Ζργου. 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει και να παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία το ςφνολο 
του ηθτοφμενου ζργου ςτα ςθμεία που κα υποδειχκοφν από τθν ΕΠΠΕ.  
Ο Ανάδοχοσ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ των παραδοτζων υποχρεοφται:  

 να εκτελζςει οποιαδιποτε εργαςία απαιτείται για τθν εγκατάςταςθ και καλι 
λειτουργία  

 να ςυνεργαςκεί με τουσ υπευκφνουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν ζνταξθ ςτθν 
υφιςτάμενθ υποδομι.  

το πλαίςιο των υπθρεςιϊν του, ο Ανάδοχοσ κα ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, ςυναντιςεισ, 
ςυνεργαςίεσ, και άλλεσ δραςτθριότθτεσ εντόσ ι εκτόσ των γραφείων τθσ Ανακζτουςα Αρχι. 
Οι τυχόν απαιτοφμενεσ μετακινιςεισ για τθν ορκι υλοποίθςθ του ζργου, ςυναντιςεισ και 
ςυνεντεφξεισ με υπευκφνουσ κ.λπ. αποτελοφν υποχρζωςθ του Αναδόχου και 
πραγματοποιοφνται με δικά του μζςα.  

ΡΑΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΗΣ/ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Σα παραδοτζα τθσ Πράξθσ παρουςιάηονται ςυνοπτικά παρακάτω: 
1. Μελζτθ Εφαρμογισ 

2. Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ 
("PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide") μεταφραςμζνθ ςε 4 γλϊςςεσ 

3. Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ 360 μοιρϊν επιλεγμζνων τοποκεςιϊν και 
μνθμείων (ςφνολο 5 περιοχζσ) για τθν εφαρμογι "PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide" 

4. Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   εφαρμογισ "PeterPelekan's Mykonos Virtual 
Guide" 

5. ενάριοεφαρμογισ "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 

6. Μεταφραςμζνα κείμενα τθσ εφαρμογισ "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" ςε 
4 γλϊςςεσ  

7.  Ζκδοςθ Εφαρμογισ "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  για Θ/Τ 
(Windows/Mac), για κινθτό τθλζφωνο και tablet, για διαδικτυακι προβολι ςε ιςτότοπο, και 
για διαδικτυακι προβολι ωσ ειδικά προςαρμοςμζνθ εφαρμογι για μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ (facebook), Android Google Play και iOS Playstore 

8. Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου (2) 

9. Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ για εςωτερικό χϊρο (2) 

10. Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ για εξωτερικό χϊρο (2) 

11. Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ("Mykonos AR)" 
μεταφραςμζνθ ςε 4 γλϊςςεσ 

20REQ007647063 2020-11-13



28 
 

12. Μεταφραςμζνα κείμενα ςε 4 γλϊςςεσ  για τα 15 ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ 
εφαρμογισ "Mykonos AR"   

13. Σριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για 5 ςθμεία 
πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ εφαρμογισ "Mykonos AR"   

14. Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου Μυκόνου τθσ εφαρμογισ "Mykonos AR" ςε 
μορφι "downloadable"  

15. Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "Mykonos Giants 
Hunt" μεταφραςμζνθ ςε 5 γλϊςςεσ 

16. Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   εφαρμογισ "Peter Pelekan's Mykonos Virtual 
Guide" 

17. ενάριο εφαρμογισ "Mykonos Giants Hunt" 

18. Μεταφραςμζνα κείμενα τθσ εφαρμογισ "Mykonos Giants Hunt" ςε 4  γλϊςςεσ  

19. Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου Μυκόνου τθσ εφαρμογισ "Mykonos Giants 
Hunt" ςε μορφι "downloadable"  

20. Ολοκλθρωμζνο Παιχνίδι με 3D γραφικά («Gaming Delos: the myths») 
μεταφραςμζνο ςε 4 γλϊςςεσ 

21. Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   παιχνιδιοφ  «GamingDelos: the myths» 

22. ενάριο παιχνιδιοφ  «Gaming Delos: the myths» 

23. Μεταφραςμζνα κείμενα του παιχνιδιοφ  «Gaming Delos: the myths» ςε 4 γλϊςςεσ  

24.  Ζκδοςθ  του παιχνιδιοφ  «Gaming Delos: the myths» για Θ/Τ (Windows/Mac) ςε 
μορφι εφαρμογισ standalone, για κινθτό τθλζφωνο και tablet (Android) ςε μορφι 
εφαρμογισ standalone 

25. Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου Μυκόνου  του παιχνιδιοφ  «Gaming Delos: 
the myths» ςε μορφι "downloadable"  

26. Θμερίδα Παρουςίαςθσ του Ζργου 

27. Προϊκθςθ - Προβολι μζςω socialmedia / Adwords / Banners ςε δθμοφιλισ 
τουριςτικοφσ ιςτοτόπουσ 

28.  Πακζτο Φιλοξενίασ (Hosting) ςε DataCenter για 12 μινεσ 

29. αράντα (40) Α/Ω Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν όλων των εφαρμογϊν  

 

Διαδικαςία Ραραλαβισ Ζργου 

Οι διαδικαςίεσ παράδοςθσ και παραλαβισ του Ζργου γίνονται από τθν ΕΠΠΕ.  

τθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ 

φμβαςθσ, θ ΕΠΠΕ διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο - το αργότερο εντόσ δζκα(10) 

θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ παράδοςισ του - τισ παρατθριςεισ τθσ επί του 

παραδοτζου, προκειμζνου ο Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να το επανυποβάλει 

κατάλλθλα διορκωμζνο και ςυμπλθρωμζνο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιψθ των 

παρατθριςεων.  
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Θ διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και κατά 

ςυνζπεια επθρεάηεται, αναλόγωσ τθσ ταχφτθτασ παραλαβισ τθσ κάκε Φάςθσ, ο ςυνολικόσ 

χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου .  

Θ παράδοςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο και θ παραλαβι του Ζργου από τθν ΕΠΠΕ, 

γίνονται υποχρεωτικά μζςα ςτισ προκεςμίεσ που κα οριςτοφν ςτθ φμβαςθ.  

ε κάκε περίπτωςθ και ςε οποιαδιποτε ςθμείο τθσ εξζλιξθσ του ζργου, εάν θ ΕΠΠΕ 

διαπιςτϊνει μθ ςυμμορφϊςεισ με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ και τισ τικζμενεσ 

προδιαγραφζσ, ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να προβεί ςε 

διορκωτικζσ ενζργειεσ και να αναφζρει αυτζσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι δζκα (10) θμζρεσ από 

τθ γνωςτοποίθςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων.  

Εφ’ όςον διαπιςτωκεί διατιρθςθ των μθ ςυμμορφϊςεων και μετά τισ διορκωτικζσ 

ενζργειεσ του Αναδόχου, παράλειψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν ι πρόκεςθ παραπλάνθςθσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ , τότε θ ΕΠΠΕ μπορεί να ειςθγθκεί τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν για τθν 

κιρυξθ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρουςιάηει αναλυτικά ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ, τα κρίςιμα 

παραδοτζα κακϊσ και τα αποτελζςματα κάκε Φάςθσ του Ζργου. τθν αναλυτικι 

παρουςίαςθ μποροφν ςυμμετζχουν όλεσ οι δομζσ του χιματοσ Διοίκθςθσ Ζργου κακϊσ και 

άλλοι εμπλεκόμενοι που κα ορίηει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

Θ εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν τόςο για κζματα χριςθσ των εφαρμογϊν όςο και 

χειριςμοφ και διαχείριςθσ του εξοπλιςμοφ υποδομισ, κα υλοποιθκεί με βάςθ εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που κα ςχεδιάςει ο Ανάδοχοσ και κα περιγράψει ςτθν προςφορά του.  

Ενδεικτικά, πρόγραμμα εκπαίδευςθσ πρζπει να περιλαμβάνει:  

 Σθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προδιαγραφϊν  

 Ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου υλικοφ (εγχειρίδια)  

 Σθ ςυμμετοχι των διαχειριςτϊν κατά τθν πιλοτικι λειτουργία (On the jobtraining). 

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των δοκιμϊν ελζγχου, τθν αποδοχι τουσ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, αρχίηει θ Περίοδοσ Πιλοτικισ Λειτουργίασ. Θ Πιλοτικι Λειτουργία 

αναφζρεται ςτο πρϊτο ςτάδιο τθσ πραγματικισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν με τθ 

ςυμμετοχι μιασ αντιπροςωπευτικισ ομάδασ χρθςτϊν, καλφπτοντασ το ςφνολο των 
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επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν και χρθςιμοποιϊντασ το ςφνολο των 

επιχειρθςιακϊν δεδομζνων. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζςει τισ εφαρμογζσ ςε Πιλοτικι 

Λειτουργία κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα.  

Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν περίοδο τθσ Πιλοτικισ Λειτουργίασ του υςτιματοσ, ζχει τισ 

παρακάτω υποχρεϊςεισ.  

 να βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ του Διμου που κα ςυμμετζχουν 
ςτθν Πιλοτικι Λειτουργία των εφαρμογϊν.  

 να διακζςει προςωπικό με τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ και επιχειρθςιακζσ γνϊςεισ για 
τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ Πιλοτικισ Λειτουργίασ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
εφρυκμθσ λειτουργίασ των εφαρμογϊν υπό ςυνκικεσ πλιρουσ Παραγωγικισ 
Λειτουργίασ,  

 να πραγματοποιιςει τισ όποιεσ ρυκμίςεισ / παραμετροποιιςεισ / προςαρμογζσ / 
τροποποιιςεισ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των 
εφαρμογϊν (finetuning),  

 να διορκϊςει τυχόν λάκθ (bugfixing),  

 να επικαιροποιιςει τθν τεκμθρίωςθ των εφαρμογϊν,  

Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» 

Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, οι προςφερόμενεσ 

υπθρεςίεσ του Αναδόχου κα πρζπει να είναι οι παρακάτω:  

Για τισ εφαρμογζσ:  

 Διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ όλων των εφαρμογϊν.  

 Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs).  

 Εγκατάςταςθ νζων εκδόςεων των εφαρμογϊν. Οι νζεσ εκδόςεισ κα περιλαμβάνουν:  

o τισ όποιεσ απαραίτθτεσ αλλαγζσ ι βελτιϊςεισ προκειμζνου οι εφαρμογζσ να 
είναι ςυμβατζσ με μελλοντικζσ ςυςκευζσ ι/και εκδόςεισ των λειτουργικϊν 
ςυςτθμάτων των φορθτϊν ςυςκευϊν  

o  τισ όποιεσ απαραίτθτεσ προςκικεσ προκειμζνου οι εφαρμογζσ να 
εκμεταλλεφονται νζα λειτουργικά χαρακτθριςτικά μελλοντικϊν ςυςκευϊν 
ι/και εκδόςεισ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων των φορθτϊν ςυςκευϊν, τα 
οποία προςδίδουν επαυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ςτα χαρακτθριςτικά των 
εφαρμογϊν  

Για τον εξοπλιςμό:  

 Αποκατάςταςθ των βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ.  

 Αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ εφόςον οι βλάβεσ δεν ζχουν προκφψει από 
κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων.  

Θ περίοδοσ εγγφθςθσ πρζπει να καλφπτει κατ’ελάχιςτο το ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΖΓΟΥ 

Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει προςχζδιο τθσ προτεινόμενθσ Μεκοδολογίασ διοίκθςθσ 
και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ζργου που κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτοιχεία που 
τεκμθριϊνουν τθν κατανόθςθ του ζργου και του προτεινόμενου μοντζλου λειτουργίασ και 
ενδεικτικά κα περιλαμβάνουν:  

 Κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ και προχποκζςεισ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του 
ζργου,  

 Καταγραφι πικανϊν προβλθμάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκφψουν 
κατά τθ διεξαγωγι ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν και τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ.  

 Προτεινόμενθ μεκοδολογία για τθν υλοποίθςθ του ζργου, τισ διαδικαςίεσ που 
υιοκετοφνται και τα εργαλεία που κα αξιοποιθκοφν για τθν επιτυχι ολοκλιρωςι 
του.  

 Πίνακα με τα πακζτα εργαςίασ και τα παραδοτζα ανά φάςθ του ζργου. το 
ςυγκεκριμζνο πίνακα κα πρζπει να γίνεται (μζςω ειδικισ ςτιλθσ) αντιςτοίχθςθ των 
παραδοτζων με τισ καταγεγραμμζνεσ απαιτιςεισ ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ. Με 
τον τρόπο αυτό κα αποςαφθνίηεται το τμιμα των απαιτιςεων/ υποχρεϊςεων που 
προβλζπεται να καλυφκεί με τθν ολοκλιρωςθ κάκε παραδοτζου. τθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ο πίνακασ κα πρζπει να περιλαμβάνει μία επιπλζον ςτιλθ, 
όπου κα αναγράφεται το μζλοσ/ μζλθ που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ των 
ςυγκεκριμζνων παραδοτζων ι πακζτων εργαςίασ.  

Σχιμα (Οργάνωςθ) Διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του Ζργου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει και περιγράψει τθ μεκοδολογία και το ςχιμα 
διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του ζργου, κακϊσ και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, ςφμφωνα με 
τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τισ Φάςεισ Τλοποίθςθσ του Ζργου.  

τθν καταγραφι τθσ ομάδασ του ζργου κα πρζπει ρθτϊσ να ςυμπεριλθφκεί ο Τπεφκυνοσ 
του ζργου από τθν πλευρά του Αναδόχου και ο αναπλθρωτισ αυτοφ, οι οποίοι κα 
αναλάβουν τθν απευκείασ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των 
εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ 
και πλθρωμισ του ζργου.  

Για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ζργου κα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία όπωσ ο ρόλοσ 
ςτο ζργο, το αντικείμενο εργαςιϊν, ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ (πίνακασ ανκρωπομθνϊν ανά 
φάςθ του ζργου) κλπ, ενϊ ςε κατάλλθλο ςθμείο τθσ προςφοράσ κα παρατίκεται 
τυποποιθμζνο βιογραφικό ςθμείωμα.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να 
επιτελζςουν επιτυχϊσ τον προβλεπόμενο υποςτθρικτικό τουσ ρόλο, ακολουκϊντασ τα 
προβλεπόμενα από τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ του ζργου, ηθτά τθν άρςθ τθσ μθ 
ςυμμόρφωςθσ με τθν αντικατάςταςι τουσ από νζα ςτελζχθ που κα τεκοφν και πάλι υπό 
τθν ζγκριςι τθσ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςει πλιρεσ αντίγραφο των 
διαδικαςιϊν που αναφζρονται ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.  
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Ειδικζσ προβλζψεισ (ρυκμίςεισ) για τθ διαςφάλιςθ τθσ Ροιότθτασ των υπθρεςιϊν του 
ςυγκεκριμζνου ζργου 

τθν προςφορά του ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει απαραίτθτα και ζνα 
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο ελζγχου ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των 
αποτελεςμάτων του. Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να περιγράψουν ςτθν παροφςα ενότθτα 
τθ Μεκοδολογία, το χιμα Διοίκθςθσ Ζργου και γενικά όλεσ τισ ενζργειεσ και τα μζτρα που 
κα λαμβάνουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου, προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί 
θ άρτια και ζγκαιρθ υλοποίθςι του.  

Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχοσ κα εκπονιςει ζνα ςυνολικό ςχζδιο οργάνωςθσ και διαχείριςθσ 
των υπό ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ενεργειϊν που προβλζπονται ςτο Ζργο, λαμβάνοντασ 
υπόψθ το κφροσ και τθν αναγνωριςμζνθ διεκνϊσ παρουςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Επίςθσ 
κα εκπονθκεί και κα παρουςιαςκεί ζνα κατάλλθλο για το φορζα και το παρόν Ζργο ςχιμα 
οργάνωςθσ των παραδοτζων, ενϊ δίδεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςε μία ςωςτι και ζγκυρθ 
Διαχείριςθ Ζργου, ςυνοδευόμενθ από τρόπο ελζγχου τθσ ποιότθτασ των εργαςιϊν.  

Οι προςφζροντεσ οφείλουν να αναφζρουν και να τεκμθριϊςουν τόςο τισ ενζργειεσ, όςο και 
τθν ακολουκοφμενθ μεκοδολογία και (ενδεχομζνωσ) τυχόν εξοπλιςμό ι και λογιςμικό που 
κα χρθςιμοποιιςουν για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ενότθτασ.  

Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και 
Ζργου 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ζργου κα ςυςτακεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ) και κα οριςτεί 
ο υπεφκυνοσ του ζργου από πλευράσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ ΕΠΠΕ κα παρακολουκεί τθν πορεία των εργαςιϊν ςε όλο το διάςτθμα εξζλιξθσ του ζργου 
και κα είναι αρμόδια για τθν ζγκριςθ και πιςτοποίθςθ του ςυνόλου των παραδοτζων, με 
βάςθ τθ διαδικαςία παραλαβισ.  

Μεκοδολογία Διαχείριςθσ Ζργου και Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 

Ο υποψιφιοσ ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Προςφορά του ολοκλθρωμζνθ 
πρόταςθ για το ςχιμα διοίκθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα 
Αρχι κα ζχει τθν κφρια ευκφνθ επίβλεψθσ και ελζγχου τθσ πορείασ ανάπτυξθσ και 
υλοποίθςθσ του ζργου, ενϊ τθν κφρια ευκφνθ υλοποίθςθσ του Ζργου κα τθν ζχει ο 
ΑΝΑΔΟΧΟ.  

Θ εφαρμογι του υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ για τθν υλοποίθςθ του ζργου κα 
πρζπει να επιτευχκεί μζςω ενόσ αρικμοφ ςυμπλθρωματικϊν ενεργειϊν οι οποίεσ ςε πολλζσ 
περιπτϊςεισ ςυμπίπτουν χρονικά. Οι ενζργειεσ αυτζσ κα πραγματοποιθκοφν από τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ και κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο:  

 Σο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τον 
ακριβι κακοριςμό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτφπων με τα οποία 
εκτελοφνται οι εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου.  

 Σθν ανάπτυξθ μίασ ομαδικισ προςζγγιςθσ για τθν ανακεϊρθςθ και βελτίωςθ των 
εργαςιϊν υλοποίθςθσ του ζργου.  

 Σον περιοδικό ζλεγχο ποιότθτασ για τθν αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ωσ προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων απόδοςθσ.  

Οι παραπάνω ενζργειεσ κα εφαρμοςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου και 
κα καλφπτουν τισ παρακάτω περιοχζσ:  
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 Με το πζρασ κάκε φάςθσ του ζργου κατά τον ζλεγχο και αξιολόγθςθ των 
παραδοτζων τθσ φάςθσ.  

 Κατά τθ διαδικαςία δοκιμϊν τμθμάτων ι του ςυνόλου του ζργου ςτο πλαίςιο του 
ελζγχου των αποτελεςμάτων των δοκιμϊν και τθσ ειςιγθςθσ για διενζργεια νζων 
δοκιμϊν ςε περίπτωςθ που δθμιουργείται θ ανάγκθ λιψθσ διορκωτικϊν μζτρων.  

 Κατά τθ διαδικαςία τθσ τελικισ δοκιμισ του ζργου ςτο πλαίςιο τθσ διαμόρφωςθσ 
ειςιγθςθσ για τισ δοκιμζσ αποδοχισ.  

 Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου μζςω αξιολογιςεων ςε λειτουργικό και 
τεχνικό επίπεδο και υποβολισ των απαραίτθτων προτάςεων για τθν 
αποτελεςματικι λειτουργία του.  

 Κατά τθ διαδικαςία μεταφοράσ τθσ απαραίτθτθσ τεχνογνωςίασ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ 
προσ τα ςτελζχθ τθσ ΕΠΠΕ, μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ και διαςφάλιςθσ τθσ άρτιασ 
υλοποίθςισ τθσ.  

 Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ςτο πλαίςιο τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ 
εφαρμογισ των διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ από τα εμπλεκόμενα μζρθ.  

 το πλαίςιο τθσ οργάνωςθσ και παρακολοφκθςθσ ςυναντιςεων με τουσ χριςτεσ 
του ςυςτιματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ικανοποίθςι τουσ ςχετικά με τθν 
ποιότθτα του ζργου που εκτελείται, τθν πλθρότθτα, τθ λειτουργικότθτα και τθν 
αμεςότθτα τθσ λειτουργίασ.  

 Κατά τθ διαδικαςία διαςφνδεςθσ των υπαρχόντων και των νζων ςυςτθμάτων & 
διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο του ελζγχου και αξιολόγθςθσ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ ψθφιοποίθςθσ ςτο πλαίςιο του ελζγχου και παρακολοφκθςθσ 
των διαδικαςιϊν που πρζπει να εφαρμόηονται.  

 Κατά τθν ζνταξθ των νζων ςυςτθμάτων ςε παραγωγικι λειτουργία ςτο πλαίςιο τθσ 
διαχείριςθσ και του ςυντονιςμοφ τθσ υλοποίθςθσ των απαιτοφμενων ενεργειϊν 
από τθν ΕΠΠΕ.  

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ οφείλει να περιγράψει το φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ που ακολουκεί 
ςτθν Σεχνικι του Προςφορά.  
Πλεσ οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ που κζτονται αποτελοφν ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ προδιαγραφζσ.  
Οι τεχνικζσ προςφορζσ των υποψθφίων Αναδόχων κα πρζπει να περιλαμβάνουν 
αναλυτικζσ απαντιςεισ / περιγραφζσ για ΟΛΕΣ τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ που τίκενται. 
Για κάκε λειτουργικι απαίτθςθ κα πρζπει να δίνονται τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία:  

 Σο κατά πόςο θ λειτουργικι απαίτθςθ καλφπτεται και ςε τι βακμό από υπάρχουςα 
εφαρμογι (που διακζτει και κα χρθςιμοποιιςει ςαν βάςθ ο Ανάδοχοσ) ι αποτελεί 
μζροσ τθσ ανάπτυξθσ που κα γίνει κατά τθ φάςθ εκτζλεςθσ του ζργου.  

 Ανεξαρτιτωσ του παραπάνω διαχωριςμοφ, αναλυτικι περιγραφι τθσ λειτουργίασ. 
τισ περιγραφζσ τουσ οι υποψιφιοι μποροφν να ςυμπεριλάβουν ι να αναφερκοφν 
ςε ςτοιχεία του ςχεδιαςμοφ, τθσ τεκμθρίωςθσ, των οκονϊν, κ.λπ. τθσ εφαρμογισ 
που κατά τθν άποψθ τουσ τεκμθριϊνουν πλθρζςτερα τισ περιγραφζσ των 
λειτουργικϊν απαιτιςεων.  

 
το τζλοσ κάκε παραγράφου, υποπαραγράφου, ςθμείου κ.λπ. οι υποψιφιοι Ανάδοχοι 
μποροφν να αναφζρουν τυχόν επιπλζον λειτουργικά χαρακτθριςτικά τα οποία 
περιλαμβάνονται ςτο προςφερόμενο από αυτοφσ ςφςτθμα, ςχετίηονται με το περιεχόμενο 
τθσ αντίςτοιχθσ παραγράφου, υποπαραγράφου, ςθμείου, κ.λπ. και δεν περιλαμβάνονται 
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ςτισ απαιτιςεισ του παρόντοσ κεφαλαίου. Σα χαρακτθριςτικά αυτά κα πρζπει να φζρουν το 
διακριτικό "Επιπλζον". Επίςθσ, ςτο τζλοσ τθσ απάντθςθσ τουσ για τθν παροφςα ενότθτα, οι 
υποψιφιοι μποροφν να ςυμπεριλάβουν ξεχωριςτι παράγραφο με τθν ονομαςία 
«Επιπρόςκετα Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά», ςτθν οποία κα αναφζρονται τυχόν 
επιπρόςκετα λειτουργικά χαρακτθριςτικά, τα οποία περιλαμβάνονται ςτισ προςφερόμενεσ 
από αυτοφσ εφαρμογζσ και τα οποία δεν ανικουν ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ ενότθτασ.  

 

ΡΙΝΑΚΕΣΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

Εφαρμογι "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

  
Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τα 
αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι  

ΝΑΙ  
 

 

  
Υποςτιριξθ περιεχομζνουςε 5 
γλϊςςεσ. 

ΝΑΙ   

  

Ρλιρθ ςυμβατότθτα με τουσ 
κυριότερουσ πράκτορεσ περιιγθςθσ 
(ΙΕ Explorer, MozillaFirefox, 
GoogleChrome, κλπ.) ςτον Ραγκόςμιο 
Ιςτό 

ΝΑΙ   

  

Δυνατότθτα πλοιγθςθσ ςτο 
περιεχόμενό τθσ από υπολογιςτζσ 
παλάμθσ (PDAs) και κινθτά τθλζφωνα 
τελευταίασ γενιάσ (SmartPhones) 

ΝΑΙ   

  
Δυνατότθτα περιιγθςθσ και 
διάδραςθσ ςε τριςδιάςτατο ψθφιακό 
περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

  

Ζκδοςθ εφαρμογισ για διαδικτυακι 
προβολι ωσ ειδικά προςαρμοςμζνθ 
εφαρμογι για μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ (facebook), 
AndroidGooglePlay και iOSPlaystore 

ΝΑΙ   

  

Ζκδοςθ εφαρμογισ για Η/Υ 
(Windows/Mac 

ςε μορφι εφαρμογισ standalone για 
κάςκα εικονικισ πραγματικότθτασ 

 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

  

Στθν ανάπτυξθ του περιβάλλοντοσ 
εικονικισ πραγματικότθτασ κα πρζπει 

να χρθςιμοποιθκεί μεικτι τεχνικι 
ςυνδυαςμοφ τριςδιάςτατων μοντζλων 

γραφικϊν υπολογιςτι 
(3Dcomputergraphics) και 

πανοραμικϊν φωτογραφιϊν και 
βίντεο 360 μοιρϊν κατάλλθλων για 

προβολι ςε διεπαφι εικονικισ 
πραγματικότθτασ (VR 360). Διαμζςου 

ειδικισ οπτικισ ψευδαίςκθςθσ 
ζνωςθσ του υλικοφ κινθματογραφικοφ 

VR (cinematicVR) και των 
«ενοποιθμζνων» με τον περιβάλλοντα 

χϊρο τριςδιάςτατων γραφικϊν, ο 
χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να 

“εμβυκίηεται” ςε ζναν κόςμο ο οποίοσ 
κα είναι όμοιοσ με τον πραγματικό 

(διαμζςου τθσ χριςθσ των 
φωτογραφιϊν και βίντεο 360 μοιρϊν), 
αλλά και μζςα ςτον οποίο κα μπορεί 
ταυτόχρονα να αλλθλεπιδράςει με 
τριςδιάςτατα κινοφμενα μοντζλα 
(όπωσ το μοντζλο του Εικονικοφ 

Οδθγοφ –VirtualGuide) με πειςτικό, 
ρεαλιςτικό τρόπο. 

 

ΝΑΙ   

 

Ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ("Mykonos AR)" 

 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

  
Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τα 
αναφερόμενα ςτο 
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 

ΝΑΙ  
 

 

  
Υποςτιριξθ 
περιεχομζνουςε 5 
γλϊςςεσ. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

  

Δυνατότθτα χριςθσ τθσ 
εφρμογισ από υπολογιςτζσ 
παλάμθσ (PDAs) και κινθτά 
τθλζφωνα τελευταίασ 
γενιάσ (SmartPhones) που 
να ζχουν κάμερα και 
ςφςτθμα γεωτοποκεςίασ. 

ΝΑΙ   

  

Ανάπτυξθ περιεχομζνου 
επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ 
(οπτικοακουςτικοφ) για τα 
15 ςθμεία ενδιαφζροντοσ 
τθσ εφαρμογισ 
"MykonosAR" 

Και Τριςδιάςτατεσ 
αναπαραςτάςεισ 
επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ για 5 
ςθμεία πολιτιςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ τθσ 
εφαρμογισ "Mykonos 

AR" 

ΝΑΙ   

  

Ενςωμάτωςθ ςτον 
ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ 
"MykonosAR" ςε μορφι 
"downloadable" 

ΝΑΙ   

 

Εφαρμογι "Mykonos Giants Hunt" 

 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

  
Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τα 
αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 

ΝΑΙ  
 

 

  
Υποςτιριξθ περιεχομζνουςε 5 
γλϊςςεσ. 

ΝΑΙ   

  

Δυνατότθτα χριςθσ τθσ εφαρμογισ 
από υπολογιςτζσ παλάμθσ (PDAs) και 
κινθτά τθλζφωνα τελευταίασ γενιάσ 
(SmartPhones) που να ζχουν κάμερα 
και ςφςτθμα γεωτοποκεςίασ. 

ΝΑΙ   

20REQ007647063 2020-11-13



37 
 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

  

Ανάπτυξθ περιεχομζνου επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ με Τριςδιάςτατεσ 
αναπαραςτάςεισ και ςενάριο 
παιχνιδιοφ όπου ο χριςτθσ 
προςπακεί να εντοπίςει και να 
‘πετφχει’ με το τόξο του τριςδιάςτατα 
μοντζλα γιγάντων που κα 
επιτοποκετοφνται ςτον πραγματικό 
χϊρο. 

ΝΑΙ   

  
Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του 
Διμου Μυκόνου τθσ εφαρμογισ ςε 
μορφι "downloadable" 

ΝΑΙ   

 

Ραιχνίδι «Gaming Delos: the myths» 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΡΑΑΡΟ

ΜΡΗ 

  
Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τα αναφερόμενα 
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 

ΝΑΙ  
 

 

  Υποςτιριξθ περιεχομζνου ςε 5 γλϊςςεσ. ΝΑΙ   

  

Ανάπτυξθ περιεχομζνου τριςδιάςτατου 
παιχνιδιοφ για τα εξισ αρχαιολογικά 
εκκζματα: 

1. Οι Κολοςςικοί Λζοντεσ από το Άνδθρο 
των Λεόντων τθσ Διλου. 

2. Η αρπαγι τθσ Ωρεικυίασ, κόρθσ του 
Ερεχκζωσ, από τον Βορζα. 

3. To Μαρμάρινο άγαλμα τθσ Αρτζμιδοσ. 

4. O Ναόσ του Απόλλωνα. 

5. O Ρίκοσ τθσ Μυκόνου. 

6. To Ψθφιδωτό δάπεδο με παραςτάςεισ 
δελφινιϊν. 

7. Το Ψθφιδωτό δάπεδο με παράςταςθ 
Διονφςου. 

ΝΑΙ   

  
Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ ςε μορφι 
"downloadable" 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΡΑΑΡΟ

ΜΡΗ 

  

Ζκδοςθτου παιχνιδιοφ «Gaming Delos: the 
myths» για Η/Υ (Windows/Mac) ςε μορφι 
εφαρμογισ standalone, για κινθτότθλζφωνο 

και tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 
standalone 

 

ΝΑΙ   

 

Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ: Εξοπλιςμόσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 
 

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

 

ΡΑΑΡΟΜΡ
Η 

1.  Γενικά Χαρακτθριςτικά:  

1.1.1.  ΑρικμόσΣεμαχίων. 4   

1.1.2.  Καταςκευαςτισ και Μοντζλο. ΝΑΛ   

1.1.3.  

Θ προςφερόμενθ κάςκα πρζπει να 
είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με 
ανακοίνωςθ μζςα ςτουσ τελευταίουσ 
12 μινεσ πριν τθν θμερομθνία 
κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ, να 
κυκλοφορεί ςτθ διεκνι αγορά, και να 
μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί 
αντικατάςταςθσ /απόςυρςθσ τθσ) 

ΝΑΛ   

2.  Τεχνικά Χαρακτθριςτικά  

2.1.1.  Display OLED   

2.1.2.  Ανάλυςθ (Resolution) 2160 x 1200   

2.1.3.  Ρυκμόσ ανανζωςθσ (Refresh Rate) ≥90Hz   

2.1.4.  Πλατφόρμα 
Σφπου STEAMVR ι 

αντίςτοιχο 
  

2.1.5.  Field of view 110 degrees   

2.1.6.  Trackingarea 15 x 15 feet   

2.1.7.  Built-in audio ΝΑΛ   

2.1.8.  Built-in mic ΝΑΛ   

2.1.9.  Χειριςτιριο (Controller) ΝΑΛ   

2.1.10.  ζνςορεσ (Sensors) 
Accelerometer, gyroscope, Lighthouse 

laser tracking system, front-facing 
camera 

  

2.1.11.  υνδζςεισ (Connections) HDMI, USB 2.0, USB   
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Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ: Εξοπλιςμόσ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 
 

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

 

ΡΑΑΡΟΜΡ
Η 

3.0 

2.2.  Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Η/Υ  

2.2.1.  Κάρτα Γραφικϊν 

NVIDIA Ge Force GTX 
970 /AMD Radeon RX 

480 ι ιςοδφναμθ 

 

  

2.2.2.  Επεξεργαςτισ 

Intel Core i5-4590 ι 
ιςοδφναμοσ 

 

  

2.2.3.  Μνιμθ 
4GBRAM 

 
  

2.2.4.  videooutput Compatible HDMI 1.3    

2.2.5.  Κφρεσ 1x USB 2.0 port   

2.2.6.  Λειτουργικό φςτθμα Windows 7 SP1    

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ 

 Ηλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ για Εγκατάςταςθ Εικονικισ Ρραγματικότθτασ Εςωτερικοφ Χϊρου  

4.1 Ηλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ 
Απαίτθςθ 

 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
Ραραπομπζσ 

4.1.1 Γενικοί  Προι 
 

 
 

4.1.1.0 Αρικμόσ Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν 2   

4.1.1.1 Οι ςτακμοί εργαςίασ πρζπει να είναι καινοφριοι, 
αμεταχείριςτοι και ςυςκευαςμζνοι εργοςταςιακά 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.1.2 Οι ςτακμοί εργαςίασ πρζπει να ζχουν πιςτοποίθςθ CE 
(Conformité Européene) και EUEMC 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.1.3 Παράδοςθ των μζςων α) εγκατάςταςθσ των οδθγϊν 
υλικοφ του κάκε ςυςτιματοσ και β) ανάκτθςθσ και 
επαναφοράσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ των ςτακμϊν 
εργαςίασ. Σα μζςα αυτά να διατίκενται από τον 
καταςκευαςτι τθσ υπολογιςτικισ μονάδασ. 

ΝΑΛ 

 

 

4.1.1.4 Παράδοςθ τουλάχιςτο ςε θλεκτρονικι μορφι του 
usermanual των ςτακμϊν εργαςίασ 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.1.5 Να παρζχεται το απαραίτθτο καλϊδιο  AC τροφοδοςίασ NAI  
 

4.1.1.7 Όλεσ οι απαντιςεισ ςτισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ είναι υποχρεωτικό να τεκμθριϊνονται 
μόνον με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: είτε από επίςθμο 

ΝΑΛ 
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τεχνικό φυλλάδιο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ με 
ταυτόχρονθ αναφορά ςτο ςχετικό URL, είτε από βεβαίωςθ 
που ζχει εκδοκεί από τθν  καταςκευάςτρια εταιρεία. Για 
τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ κα γίνει δεκτι και βεβαίωςθ 
από τουσ Τποψιφιουσ Αναδόχουσ. 

4.1.2 Σαςί 
 

   

4.1.2.1 αςί τφπου tower επαγγελματικϊν προδιαγραφϊν ΝΑΛ    

4.1.2.2 Να παρζχεται θ δυνατότθτα α )αποτροπισ φυςικισ 
πρόςβαςθσ μζςω κλειδϊματοσ και β)  ελζγχου πρόςβαςθσ 
μζςω λογιςμικοφ, ςτο εςωτερικό τθσ υπολογιςτικισ 
μονάδασ για μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 

ΝΑΛ 

 

 

4.1.2.3 Σο ςαςί κα πρζπει να διακζτει όλουσ τουσ ανεμιςτιρεσ 
ψφξθσ, οι οποίοι ςυνιςτϊνται από τθν καταςκευάςτρια 
εταιρεία του ςτακμοφ εργαςίασ για τθν απρόςκοπτθ 
λειτουργία αυτοφ ςτθν προςφερόμενθ ςφνκεςθ. 

ΝΑΛ 

 

 

4.1.2.4 υνολικόσ υποςτθριηόμενοσ αρικμόσ φυςικϊν 
επεξεργαςτϊν (CPU) κατ’ ελάχιςτο δφο (2)  

ΝΑΛ 
 

 

4.1.3 Επεξεργαςτισ 
 

    

4.1.3.1 Αρικμόσ προεγκατεςτθμζνων επεξεργαςτϊν – δφο (2). ΝΑΛ  
 

4.1.3.2 Σεχνολογία επεξεργαςτϊν ΧΕΟΝ Ten Core 64bit ι 
ανϊτερθ 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.3.3 Σφποσ επεξεργαςτι Xeon E5-26xxv4 2.4 GHz 25MB Ten 
Core κατ’ ελάχιςτο.  

ΝΑΛ 
 

 

4.1.4 Λειτουργικό ςφςτθμα 
 

   

4.1.4.1 Προεγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα 
MicrosoftWindows 10  

ΝΑΛ 
 

  

4.1.4.2 Ο προςφερόμενοσ Θ/Τ να είναι πιςτοποιθμζνοσ για τα 
ηθτοφμενα λειτουργικά ςυςτιματα. 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.5 Μνιμθ RAM 
 

   

4.1.5.1 Προεγκατεςτθμζνθ μνιμθ τουλάχιςτον 64GBDDR4 
RDIMMECC.  

ΝΑΛ 
 

 

4.1.5.2 Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ (GB) ςτθν προςφερόμενθ 
αρχιτεκτονικι ≥256 GB 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.5.3 
Θ μθτρικι πλακζτα να διακζτει τουλάχιςτον οκτϊ (8) 
υποδοχζσ μνιμθσ DIMMSLOTS 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.5.4 Σαχφτθτα μνιμθσ τουλάχιςτον 2133 ΜΘΗ >=2133 ΜΘΗ   

4.1.6 Σφςτθμα γραφικϊν 
 

   

4.1.6.1 Μία (1) κάρτα γραφικϊν τφπου Nvidia Quadro Μ4000 8GB 
με υποςτιριξθ διαςφνδεςθσ κατ’ ελάχιςτον δφο (2) 
οκονϊν ταυτόχρονα ςτθ μζγιςτθ ανάλυςθ 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.6.2 Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ οδιγθςθσ 2 οκονϊν κατ’ 
ελάχιςτο, με τουλάχιςτο δφο ψθφιακζσ διαςυνδζςεισ 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.7 Οπτικόμζςο 
 

   

4.1.7.1 Οδθγόσ οπτικοφ δίςκου 16xDVD +/- RWDualLayer ΝΑΛ    

4.1.8 Αποκθκευτικάμζςα 
 

   

4.1.8.1 Δφο (2) προεγκατεςτθμζνοι δίςκοι 3,5” διαφλου 
SATAIII(6Gbps) χωρθτικότθτασ 4 TB ζκαςτοσ 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.8.2 Ζνασ (1) προεγκατεςτθμζνοσ δίςκοσ SolidState  (SATAIII ι 
M.2) χωρθτικότθτασ 512 GB κατ’ ελάχιςτο, ςτον οποίο κα 
είναι προεγκατεςτθμζνο το λειτουργικό ςφςτθμα τθσ 
υπολογιςτικισ μονάδασ.  

ΝΑΛ 
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4.1.8.3 Τποςτιριξθ από τθν μθτρικι πλακζτα RAID 0,1,5 κατ’ 
ελάχιςτο 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.8.4 Τποςτιριξθ από τθ μθτρικι πλακζτα διαςφνδεςθσ δίςκων 
διαφλου SAS με υποςτιριξθ HardwareRAID 0,1,5. Γίνεται 
δεκτόσ και ςχετικόσ controller υπό τθ μορφι κάρτασ 
επζκταςθσ. Πρζπει να παρζχονται και οι ςχετικζσ 
καλωδιϊςεισ. ε κάκε περίπτωςθ, πρζπει να προςφζρεται 
ο SAScontroller. 

ΝΑΛ 

 

 

4.1.9 Δικτφωςθ 
 

   

4.1.9.1 Να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) κάρτεσ δικτφου Ethernet 
100/1000MbpsFullDuplex, autosensing 

ΝΑΛ 
 

  

4.1.9.2 Μία (1) PCIe οπτικι κάρτα δικτφου ethernet 10Gbase-Σ, 
δφο κυρϊν, με δυνατότθτα autosensing 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.10 Βαςικζσ κφρεσ ειςόδου/εξόδου 
 

   

4.1.10.1 Σουλάχιςτον ζξι (6) κφρεσ USB (2.0 & 3.0) ανά ςτακμό 
εργαςίασ 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.10.2 Σουλάχιςτον τζςςερισ (4) κφρεσ USB 2.0 και δφο (2) κφρεσ 
USB 3.0  

usb2.0>=4 & 
usb3.0>=2 

 
 

4.1.10.3 Σουλάχιςτον δφο (2) κφρεσ USB 2.0 ςτο εμπρόςκιο τμιμα 
τθσ υπολογιςτικισ μονάδασ 

ΝΑΛ 
 

 

4.1.10.5 Τποδοχι ςφνδεςθσ ςυςκευισ εξόδου ιχου (θχεία) με 
βφςμα τφπου «καρφί» ςτο οπίςκιο τμιμα τθσ 
υπολογιςτικισ μονάδασ  

ΝΑΛ 
 

 

4.1.11 Υποςφςτθμα  
 

   

4.1.11.1 Να διακζτει κάρτα ιχου HighDefinition 24bit με θχεία είτε 
εςωτερικά είτε εξωτερικά. 

ΝΑΛ 
 

  

4.1.12.1 Να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) xPCIe-x16 Gen. 3 (για τθν 
εγκατάςταςθ καρτϊν γραφικϊν) 

ΝΑΛ 
 

  

4.1.13 Μονάδα τροφοδοτικοφ 
 

   

4.1.13.1 Μονάδατροφοδοςίασ ≥ 950 Watt, με Active Power Factor 
Correction 

>= 950 Watt 
 

 

4.1.14 Ρλθκτρολόγιο 
 

   

4.1.14.1 Απλό αμερικανο-ελλθνικό πλθκτρολόγιο USB (USLayout) 
ίδιασ χρωματικισ παραλλαγισ με τθν προςφερόμενθ 
υπολογιςτικι μονάδα. 

ΝΑΛ 
 

  

4.1.15 Συςκευι Κατάδειξθσ – Ροντίκι 
 

   

4.1.15.1 Ποντίκι USB με ςφςτθμα κατάδειξθσ laser, 2 πλικτρων με 
ρόδα κφλιςθσ ίδιασ χρωματικισ παραλλαγισ με τθν 
προςφερόμενθ υπολογιςτικι μονάδα. 

ΝΑΛ 
 

  

4.1.16 Ρεριβαλλοντικά και κανονιςτικά πρότυπα 
 

   

4.1.16.1 ENERGY STAR 5.0 ι 6.0, EPEAT, EU RoHS ΝΑΛ    

4.1.16.2 τάκμθ κορφβου ςτθν κζςθ του χριςτθ (operatorposition)  
<40 db (μικρότερο από 40 db) ςε λειτουργία 

ΝΑΛ 
 

  

4.1.17 ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ 
 

   

4.1.17.1 Σουλάχιςτον 3 χρόνια εγγφθςθ ΝΑΛ  
 

4.2 Οκόνθ Απαίτθςθ  Ραραπομπζσ 

4.2.1 Γενικοί Προι 
 

 
 

4.2.1.0 Οκόνεσ Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν επεξεργαςίασ 
γραφικϊν, του ίδιου καταςκευαςτι 

2 
 

 

4.2.1.1 Οι οκόνεσ πρζπει να είναι καινοφριεσ, αμεταχείριςτεσ και 
ςυςκευαςμζνεσ εργοςταςιακά 

ΝΑΛ 
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4.2.1.2 Οι οκόνεσ πρζπει να ζχουν πιςτοποίθςθ CE (Conformité 
Européene) και EUEMC 

ΝΑΛ 
 

 

4.2.1.3 Να διακζτουν τισ ακόλουκεσ πιςτοποιιςεισ: 
TCOMediaDisplays ’06  Energy Star 6.0, EPEAT, FCC, TUV-
Ergo. 

ΝΑΛ 
 

 

4.2.1.4 Πιςτοποίθςθ ISO9241-307 (PixelfaultclassI) ι ζγγραφθ 
δζςμευςθ του αναδόχου, ότι κα αντικακιςτά τθν 
προςφερόμενθ οκόνθ από το 1ο καμζνο pixel εντόσ του 
διαςτιματοσ τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ. 

ΝΑΛ 

 

 

4.2.1.5 Να διακζτουν χρόνο απόκριςθσ το πολφ 8 msec.  ΝΑΛ   

4.2.1.6 Οιοκόνεσ να είναι για χριςθmultimedia  LCD TFT, τφπου 
HD ςυμβατζσ με HDCP (High-BandwidthDigital Copy 
Protection) 

ΝΑΛ 
 

 

4.2.1.7  Φωτεινότθτα τουλάχιςτον 250 cd/m2 >=250cd/m2   

4.2.1.8 Να ζχει επίςτρωςθ Anti-Glare / Anti-Static ΝΑΛ   

4.2.1.9 Να διακζτει UserProgrammableModes και να ζχει 
δυνατότθτα Calibration 

ΝΑΛ 
 

 

4.2.2 Διαςτάςεισ 
 

   

4.2.2.1 Οκόνθτουλάχιςτον 23,8’’ ΝΑΛ  
 

4.2.2.2 Αναλογία οκόνθσ 16:9 / 16:10 ΝΑΛ    

4.2.3 Ανάλυςθ 
 

   

4.2.3.1 Οριηόντια ανάλυςθτουλάχιςτον 1920 pixels ΝΑΛ >=1920p  
 

4.2.3.2 Κάκετθ ανάλυςθτουλάχιςτον 1080 pixels ΝΑΛ >=1080p  
 

4.2.3.3 Να ζχει απόςταςθ μεταξφ κουκίδων (pixelpitch) μικρότερο 
ι ίςο με 0,27mm με ακρίβεια δφο δεκαδικϊν ψθφίων.  

ΝΑΛ 
 

 

4.2.4 Λοιπά χαρακτθριςτικά 
 

   

4.2.4.1 Εργονομικι βάςθ με δυνατότθτα περιςτροφισ οκόνθσ 
γφρω από κάκετο ςε αυτι άξονα κατά 90° (pivot) 

ΝΑΛ 
 

 

4.2.4.2 Εργονομικι βάςθ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ κατά φψοσ. ΝΑΛ  
 

4.2.4.3 Να διακζτει τουλάχιςτον ζνα DVI-D με HDCP (High-
Bandwidth Digital Copy Protection), και ζνα DP ι ζνα 
HDMI. Επικυμθτι θ διπλι ςφνδεςθ DVI-D. Πρζπει να 
υπάρχει αντιςτοιχία με τισ προςφερόμενεσ διαςυνδζςεισ 
ςτον υπολογιςτι και τθν προςφερόμενθ κάρτα γραφικϊν, 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ λειτουργικότθτα. 

ΝΑΛ 

 

 

4.2.4.4 Να δοκοφν τα απαραίτθτα καλϊδια βάςει του ςτακμοφ 
εργαςίασ,  

ΝΑΛ 
 

  

4.2.4.6 Να παρζχεται το απαραίτθτο καλϊδιο AC τροφοδοςίασ. Θ 
μονάδα τροφοδοςίασ τθσ οκόνθσ (PSU) πρζπει να 
περιζχεται ςτο ςϊμα αυτισ. 

ΝΑΛ 
 

 

4.2.5 ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ 
 

   

4.2.5.1 Σουλάχιςτον 3 χρόνια εγγφθςθ ΝΑΛ  
 

4.2.5.2 Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι κατά τθν χρονικι περίοδο 
ιςχφοσ τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ, κα υπάρχουν 
διακζςιμεσ ιςότιμεσ μονάδεσ αντικατάςταςθσ του είδουσ 
4.2 

ΝΑΛ 
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Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ:  Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 
 

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

3.  Γενικά Χαρακτθριςτικά:  

3.1.1.  ΑρικμόσΣεμαχίων. 2   

3.1.2.  Καταςκευαςτισ και Μοντζλο. ΝΑΛ   

3.1.3.  

Σο προςφερόμενο infokiosk 
πρζπει να είναι ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ με ανακοίνωςθ 
μζςα ςτουσ τελευταίουσ 12 
μινεσ πριν τθν θμερομθνία 
κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ, να 
κυκλοφορεί ςτθ διεκνι αγορά, 
και να μθν υπάρχει 
ανακοίνωςθ περί 
αντικατάςταςθσ /απόςυρςθσ 
τθσ) 

ΝΑΛ   

3.1.4.  

Σο προςφερόμενο infokiosk 
πρζπει να προςτατεφει το 
χριςτθ και τα "ηωτικά" μζρθ 
του μθχανιματοσ από τον ιλιο, 
τθ βροχι και το χιόνι ενϊ κα 
πρζπει να διακζτει και 
κατάλλθλθ μόνωςθ από τθ 
κερμότθτα του θλίου ϊςτε να 
μθ υπερκερμζνεται θ 
καταςκευι 

ΝΑΛ   

3.1.5.  

τθν εξωτερικι επιφάνεια του 
infokiosk κα πρζπει να υπάρχει 
θ δυνατότθτα να επικολλάται 
αυτοκόλλθτο, με δυνατότθτα 
ςχεδίαςθσ γραφικϊν ςφμφωνα 
με τισ προτιμιςεισ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ 

ΝΑΛ   

4.  Τεχνικά Χαρακτθριςτικά  

4.1.1.  
Διαςτάςεισ 200 x 700 x 18 εκ. 
με απόκλιςθ 10% 

Πάχοσ = 18 cm Πλάτοσ = 
70 cm Υψοσ = 200 cm 
Βάςθ = 70cmx 35cm 

  

4.1.2.  Βάροσ   70 kgr με απόκλιςθ 10%   

4.1.3.  Οκόνθ  

οκόνθ 32`` με  
τεχνολογία αφισ, 

κατάλλθλθ για χριςθ ςε  
εξωτερικό χϊρο με  

αντιχαρακτικι  
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Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ:  Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 
 

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

προςταςία, LED 
Technology 

4.1.4.  Κερμοκραςίεσ  λειτουργίασ  από ‐5o C ζωσ +40o C   

4.1.5.  Εξαεριςμόσ  αυτόματοσ υποχρεωτικά   

4.1.6.  Ανάλυςθ  1280 x 1024   

4.1.7.  
Γωνία κζαςθσ  
(οριηόντια/κάκετθ) 

160°    

4.1.8.  Τπολογιςτικι μονάδα: CPU 
Σφπου INTEL CORE I3 ι  

αντίςτοιχου τφπου  
  

4.1.9.  
Μθτρικι πλακζτα  
(Motherboard) 

Τποδοχι CPU: Socket 
1155. 

Τποςτιριξθ Καρτϊν  
Γραφικϊν: 1 x PCIe 

Τποδοχζσ Μνιμθσ: 2 x 
DDR3 DIMM slots 

Τποςτιριξθ Δίςκων: 
SATA II. 

Κφρεσ Επικοινωνίασ  
(Εξωτερικζσ): VGA, USB 
2.0, RJ‐45 LAN Port, HD 

Audio Jack: Line in / 
Front Speaker / 

Microphone. 
Εςωτερικζσ υνδζςεισ: 

PCI Express, 2 x USB 2.0. 
On‐Board υςκευζσ: 

Ιχοσ: 5.1 CH HD Audio. 
Δίκτυο: 10/100/1000. 
Γραφικά: DirectX 10.1, 

supports Full HD 1080p, 
2GB 1333MHz DDR3 

240‐pin DIMM 

  

4.1.10.  Δίςκοσ   

Δίςκοσ: 1 ΣB Serial ATA 
3.0 Gbps 

Σαχφτθτα περιςτροφισ: 
7200 ςτροφζσ ανά λεπτό  

Μζγεκοσ προςωρινισ  
μνιμθσ DRAM: >=32 MB 

Σαχφτθτα μεταφοράσ  
δεδομζνων: 300 

MB/δευτερόλεπτο  

  

4.1.11.  Λογιςμικό  Microsoft Windows 7     
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Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ:  Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 
 

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

4.1.12.  Σροφοδοςία  220 VAC    

4.1.13.  

Λογιςμικό/ εφαρμογι: 
διαδικτυακι, εφκολα  
παραμετροποιιςιμθ με  
δυνατότθτα ειςαγωγισ  
και ανανζωςθσ  
περιεχομζνου (κείμενο, 
Multimedia, χάρτεσ)   

ΝΑΛ  
Θ εφαρμογι κα πρζπει  

να ζχει τα κάτωκι  
προτεινόμενα  

χαρακτθριςτικά: 
1. Λειτουργία ςε  

ςυςκευζσ desktop με  
αυτόματθ εκτζλεςθ ςε  
περιβάλλον πλιρουσ  

οκόνθσ  3. Προβολι ςε  
περιβάλλον πλιρουσ  

οκόνθσ με αναγνϊριςθ  
των διαςτάςεϊν τθσ   

5. Δυνατότθτα προβολισ  
inlinevideo. 

6. Πολφγλωςςθ ‐ 
τουλάχιςτον Ελλθνικά, 
Αγγλικά, Λταλικά‐ με  
πλιρθ υποςτιριξθ  

Unicode  

  

4.1.14.  

Θλεκτρικόσ  πίνακασ  

Επίπεδο ςτεγανότθτασ: 
IP65 

  

4.1.15.  
μεταγωγικόσ  

θλεκτροκίνθτοσ  
διακόπτθσ: υποχρεωτικά  

  

4.1.16.  
αυτόματοσ διαρροισ: 

υποχρεωτικά  
  

4.1.17.  Πιςτοποιθτικό CE NAI    

4.1.18.  
Εγγφθςθ 2 ετϊν για το  
infokiosk και τα ςυνοδά  μζρθ   

NAI 
  

4.1.19.  
Δωρεάν τθλεφωνικι  
υποςτιριξθ 

NAI 
  

4.1.20.  Παράδοςθ και  εγκατάςταςθ NAI   

4.2.  
Γενικζσ Υποχρεϊςεισ 
Αναδόχου 

 

4.2.1.  

Ο Ανάδοχοσ κα  
παραδϊςει τον  
εξοπλιςμό πλιρωσ  
εγκατεςτθμζνο. 

ΝΑΛ   
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Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ:  Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 
 

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

 

ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

4.2.2.  

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν  
υποχρζωςθ να προβεί ςε  
λεπτομερείσ δοκιμζσ, 
προκειμζνου να  
διαπιςτωκεί θ άριςτθ  
λειτουργία του υλικοφ. 
Οι δοκιμζσ αυτζσ κα  
προδιαγραφοφν ςε  
ειδικό τεφχοσ και κα  
εκτελεςκοφν από τον  
Ανάδοχο παρουςία τθσ  
Επιτροπισ Παραλαβισ  
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

ΝΑΛ   

4.2.3.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να  
εκπαιδεφςει άτομα, 
όπωσ του υποδειχκοφν  
από τθν Ανακζτουςα  
Αρχι και να παραδϊςει  
εγχειρίδια χριςθσ και  
εκπαιδευτικό υλικό. 

ΝΑΛ   

 

 

ΚΕΩΡΘΚΘΚΕ 

Μφκονοσ 14-07-2020 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Σ.Τ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

Μιχαιλ Σςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Π.Ε. 

Μφκονοσ 14-07-2020 

Ο υντάξασ 

 

 

 

Δθμιτριοσ ΑΝ. Βλαςςόπουλοσ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ: 36/2020 

Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ για τθν προβολι του 
πολιτιςτικοφ και 
τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου με 
Κωδικό ΟΡΣ 5010704, ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα ΡΕΡ Ν. Αιγαίου 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ «Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

για τθν προβολι του πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου» 

ανζρχεται ςε 329.034,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. Ειδικότερα και ανά κατθγορία 

δαπάνθσ προβλζπονται οι εξισ δαπάνεσ: 

  Ραραδοτζα 
Μονάδα 

Κόςτοσ 
/ 

Μονάδα 
Αξία ΦΡΑ Σφνολο 

Μελζτθ Εφαρμογισ Μελζτθ Εφαρμογισ 1 7.400,00 7.400,00 1.776,00 9.176,00 

Μία (1) εφαρμογι εικονικισ 
πραγματικότθτασ 
("PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide")  

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι 
εικονικισ πραγματικότθτασ 
("PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide") 
μεταφραςμζνθ ςε 5 γλϊςςεσ 

          

υλλογι /  Επιλογι Τλικοφ για τθν 
ανάπτυξθ του περιεχομζνου τθσ 

εφαρμογισ  
  3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ 360 
μοιρϊν επιλεγμζνων τοποκεςιϊν και 
μνθμείων (ςφνολο 5 περιοχζσ) που κα 

αναπαρίςτανται ςτθν εφαρμογι 

Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ 360 
μοιρϊν επιλεγμζνων τοποκεςιϊν και 
μνθμείων (ςφνολο 5 περιοχζσ) για τθν 

εφαρμογι 
"PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide" 

5 1.200,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
εφαρμογισ 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
εφαρμογισ 

"PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide" 
1,5 3.000,00 4.500,00 1.080,00 5.580,00 

ενάριο εφαρμογισ  
ενάριοεφαρμογισ "Peter Pelekan's 

Mykonos Virtual Guide" 
1,5 2.500,00 3.750,00 900,00 4.650,00 

υγγραφι κειμζνων 

 

2 2.500,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ 

Μεταφραςμζνα κείμενα τθσ 
εφαρμογισ 

"PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide" 
ςε 5 γλϊςςεσ  

5 700,00 3.500,00 840,00 4.340,00 

Voice-Over talent Casting - 
Θχογράφθςθςε 5 γλϊςςεσ 

  5 500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

χεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in 
gamesounds και αυκεντικι μουςικι 

επζνδυςθ) 
  1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου 
(3D κινοφμενων γραφικϊν) Εφαρμογισ  

  5 2.500,00 12.500,00 3.000,00 15.500,00 

χεδιαςμόσ Graphic User Interface 
γιαδιαφορετικά formats -exports (PC - 

tablet - mobile) 
  1,2 2.500,00 3.000,00 720,00 3.720,00 
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Προγραμματιςμόσ διάδραςθσ εφαρμογισ   4 2.500,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

Ενςωμάτωςθ όλων των 
gamecompontents, βελτιςτοποίθςθ 

(optimisation) γραφικϊν 
  0,5 2.500,00 1.250,00 300,00 1.550,00 

Ζκδοςθ εφαρμογισ για Θ/Τ 
(Windows/Mac) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone 

 Ζκδοςθ Εφαρμογισ 
"PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide"  

για Θ/Τ (Windows/Mac), για κινθτό 
τθλζφωνο και tablet, για διαδικτυακι 

προβολι ςε ιςτότοπο, και για 
διαδικτυακι προβολι ωσ ειδικά 

προςαρμοςμζνθ εφαρμογι για μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook), 

AndroidGooglePlay και iOSPlaystore 

1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Ζκδοςθ εφαρμογισ για Θ/Τ ςε μορφι 
εφαρμογισ standalone για κάςκα 

εικονικισ πραγματικότθτασ 
  0,5 3.500,00 1.750,00 420,00 2.170,00 

Ζκδοςθ εφαρμογισ για κινθτό τθλζφωνο 
και tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone,  
  0,5 2.500,00 1.250,00 300,00 1.550,00 

Ζκδοςθ εφαρμογισ  για κινθτό τθλζφωνο 
και tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone για κάςκα εικονικισ 
πραγματικότθτασ,  

  1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Ζκδοςθ εφαρμογισ για διαδικτυακι 
προβολι ςε ιςτότοπο, για διαδικτυακι 

προβολι ωσ ειδικά προςαρμοςμζνθ 
εφαρμογι για μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ (facebook), AndroidGooglePlay 
και iOSPlaystore. 

  0,5 2.500,00 1.250,00 300,00 1.550,00 

φςτθμα/Εγκατάςταςθ εικονικισ 
πραγματικότθτασ εςωτερικοφ χϊρου 

(φορθτό ϊςτε να μπορεί να 
χρθςιμοποιείται και ςε εκκζςεισ ςτο 

εξωτερικό), κάςκα: HTC VIVE + Turbo-X 
Atlas AX100 Desktop (IntelCore i5 

7500/16 GB/2 TB HDD/240 GB SSD/GTX 
1060) + Turbo-X Οκόνθ LED 23.8" TX-

238IPS 

φςτθμα/Εγκατάςταςθ εικονικισ 
πραγματικότθτασ εςωτερικοφ χϊρου: 

κάςκα + Θ/Τ (2) 
2 2.600,00 5.200,00 1.248,00 6.448,00 

Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εςωτερικό χϊρο, κάςκα: HTC VIVE  

Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εςωτερικό χϊρο: κάςκα (2) 

2 900,00 1.800,00 432,00 2.232,00 

Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου WiViKIOSK 
WVK-OFS 32 

inchoutdoorkiosktouchscreen + κάςκα: 
HTC VIVE  

Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου + κάςκα 
(2) 

2 5.300,00 10.600,00 2.544,00 13.144,00 

Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εξωτερικό χϊρο, κάςκα: HTC VIVE  

Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εξωτερικό χϊρο: κάςκα (2) 

2 900,00 1.800,00 432,00 2.232,00 

Μία (1) εφαρμογι επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ ("Mykonos AR)"  

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 
("Mykonos AR)" μεταφραςμζνθ ςε 5 
γλϊςςεσ 

          

υλλογι / Επιλογι Τλικοφ για 15 ςθμεία 
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

  15 400,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ του υλικοφ για 
τα 15 ςθμεία ενδιαφζροντοσ 

Μεταφραςμζνα κείμενα ςε 5 γλϊςςεσ  
για τα 15 ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ 

εφαρμογισ "Mykonos AR"   
5 400,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

Σριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για 5 
ςθμεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

(ψθφιακι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ και 
360 βιντεοςκόπθςθ)  

Σριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για 5 
ςθμεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

τθσ εφαρμογισ "Mykonos AR"   

5 3.500,00 17.500,00 4.200,00 21.700,00 

Προγραμματιςμόσ εφαρμογισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

  4 2.500,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ ςε μορφι 
"downloadable"  

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ "Mykonos 

AR" ςε μορφι "downloadable"  
1 2.000,00 2.000,00 480,00 2.480,00 
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Ενςωμάτωςθ των 3Δ αναπαραςτάςεων 
(5) ςτθν εφαρμογι επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ 
  5 500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Μετάφραςθ ςε 5  γλϊςςεσ   5 400,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

Μία (1) εφαρμογι επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ 

("MykonosGiantsHunt")  

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

"MykonosGiantsHunt" μεταφραςμζνθ 
ςε 5 γλϊςςεσ 

          

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
εφαρμογισ 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
εφαρμογισ 

"PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide" 
1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

ενάριο παχνιδιοφ / εφαρμογισ  
ενάριο εφαρμογισ 

"MykonosGiantsHunt" 
1,5 2.500,00 3.750,00 900,00 4.650,00 

υγγραφι κειμζνων 

 

2 2.500,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ 
Μεταφραςμζνα κείμενα τθσ 

εφαρμογισ "MykonosGiantsHunt" ςε 5 
γλϊςςεσ  

5 500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Voice-Over talent Casting –
Θχογράφθςθςε 5 γλϊςςεσ 

  5 300,00 1.500,00 360,00 1.860,00 

χεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in 
gamesounds και αυκεντικι μουςικι 

επζνδυςθ) 
  1,5 2.500,00 3.750,00 900,00 4.650,00 

Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου 
(3D κινοφμενων γραφικϊν) Εφαρμογισ  

  3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

χεδιαςμόσ Graphic User Interface   1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Προγραμματιςμόσ εφαρμογισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

  4 2.500,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

Προγραμματιςμόσ διάδραςθσ παιχνιδιοφ 
AR 

  4 2.500,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ ςε μορφι 
"downloadable"  

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ 

"MykonosGiantsHunt" ςε μορφι 
"downloadable"  

1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Ραιχνίδι με 3D γραφικά («GamingDelos: 
the myths»)  

Ολοκλθρωμζνο Παιχνίδι με 3D γραφικά 
(«GamingDelos: the myths») 
μεταφραςμζνο ςε 5 γλϊςςεσ 

          

υλλογι /  Επιλογι Τλικοφ για τθν 
ανάπτυξθ του περιεχομζνου του 

παιχνιδοφ για 7 ςενάρια 
  7 800,00 5.600,00 1.344,00 6.944,00 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
παιχνιδιοφ 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
παιχνιδιοφ  «GamingDelos: the myths» 

1,5 2.500,00 3.750,00 900,00 4.650,00 

ενάριο παχνιδιοφ 
ενάριοπαιχνιδιοφ  «Gaming Delos: the 

myths» 
1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

υγγραφι κειμζνων 

 

1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ 
Μεταφραςμζνα κείμενα του 

παιχνιδιοφ  «GamingDelos: the myths» 
ςε 5 γλϊςςεσ  

5 400,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

Voice-Over talent Casting - 
Θχογράφθςθςε 5 γλϊςςεσ 

  5 300,00 1.500,00 360,00 1.860,00 

χεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in 
gamesounds και αυκεντικι μουςικι 

επζνδυςθ) 
  1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου 
(3D κινοφμενων γραφικϊν) παιχνιδιοφ 

  4 3.000,00 12.000,00 2.880,00 14.880,00 

χεδιαςμόσ Graphic User Interface   1 2.550,00 2.550,00 612,00 3.162,00 

Προγραμματιςμόσ διάδραςθσ παιχνιδιοφ   6 2.500,00 15.000,00 3.600,00 18.600,00 

Ενςωμάτωςθ όλων των 
gamecompontents, βελτιςτοποίθςθ 

(optimisation) γραφικϊν 
  1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Ζκδοςθ εφαρμογισ για Θ/Τ 
(Windows/Mac) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone 

 Ζκδοςθ  του παιχνιδιοφ  
«GamingDelos: the myths» για Θ/Τ 

(Windows/Mac) ςε μορφι εφαρμογισ 
standalone, για κινθτό τθλζφωνο και 

0,8 1.000,00 800,00 192,00 992,00 
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tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 
standalone 

Ζκδοςθ εφαρμογισ για κινθτό τθλζφωνο 
και tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone,  
  0,8 2.500,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου του Παιχνιδιοφ με 3D γραφικά 
(«GamingDelos: the myths») ςε μορφι 

"downloadable"  

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου  του παιχνιδιοφ  

«GamingDelos: the myths» ςε μορφι 
"downloadable"  

0,5 2.000,00 1.000,00 240,00 1.240,00 

Ημερίδα Ραρουςίαςθσ του Ζργου 

Θμερίδα Παρουςίαςθσ του Ζργου 1 6.000,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

Ρροϊκθςθ - Ρροβολι μζςω socialmedia 
/ Adwords / Banners ςε δθμοφιλισ 
τουριςτικοφσ ιςτοτόπουσ 

2.       Προϊκθςθ - Προβολι μζςω 
socialmedia / Adwords / Banners ςε 
δθμοφιλισ τουριςτικοφσ ιςτοτόπουσ 

    3.000,00 720,00 3.720,00 

Ραροχι Υπθρεςιϊν Φιλοξενίασ (Hosting) 
ςε DataCenter 

 Πακζτο Φιλοξενίασ (Hosting) ςε 
DataCenter για 12 μινεσ 

    1.000,00 240,00 1.240,00 

Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν (ςε Α/Ω)  

αράνατα (40) Α/Ω Εκπαίδευςθ 
Διαχειριςτϊν όλων των εφαρμογϊν  

40 40,00 1.600,00 384,00 1.984,00 

Ριλοτικι Λειτουργία Ζκκεςθ Πιλοτικισ Λειτουργίασ 1 3.000,00 3.000,00 720,00 3.720,00 

ΣΥΝΟΛΟ 265.350,00 63.684,00 329.034,00 

 

ΚΕΩΡΘΚΘΚΕ 

Μφκονοσ 14-07-2020 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Σ.Τ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

 

Μιχαιλ Σςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Π.Ε. 

Μφκονοσ 14-07-2020 

Ο υντάξασ 

 

 

 

 

 

 

Δθμιτριοσ ΑΝ. Βλαςςόπουλοσ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ: 36/2020 

Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ για τθν προβολι του 
πολιτιςτικοφ και 
τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου με 
Κωδικό ΟΡΣ 5010704, ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα ΡΕΡ Ν. Αιγαίου 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  Ραραδοτζα 
Μονάδα 

Κόςτοσ 
/ 

Μονάδα 
Αξία ΦΡΑ Σφνολο 

Μελζτθ Εφαρμογισ Μελζτθ Εφαρμογισ 1     

Μία (1) εφαρμογι εικονικισ 
πραγματικότθτασ 
("PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide")  

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι 
εικονικισ πραγματικότθτασ 
("PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide") 
μεταφραςμζνθ ςε 5 γλϊςςεσ 

      

υλλογι /  Επιλογι Τλικοφ για τθν 
ανάπτυξθ του περιεχομζνου τθσ 

εφαρμογισ  
  3     

Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ 360 
μοιρϊν επιλεγμζνων τοποκεςιϊν και 
μνθμείων (ςφνολο 5 περιοχζσ) που κα 

αναπαρίςτανται ςτθν εφαρμογι 

Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ 360 
μοιρϊν επιλεγμζνων τοποκεςιϊν και 
μνθμείων (ςφνολο 5 περιοχζσ) για τθν 

εφαρμογι 
"PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide" 

5     

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
εφαρμογισ 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
εφαρμογισ 

"PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide" 
1,5     

ενάριο εφαρμογισ  
ενάριοεφαρμογισ "Peter Pelekan's 

Mykonos Virtual Guide" 
1,5     

υγγραφι κειμζνων 

 

2     

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ 

Μεταφραςμζνα κείμενα τθσ 
εφαρμογισ 

"PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide" 
ςε 5 γλϊςςεσ  

5     

Voice-Over talent Casting –
Θχογράφθςθςε 5 γλϊςςεσ 

  5     

χεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in 
gamesounds και αυκεντικι μουςικι 

επζνδυςθ) 
  1     

Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου 
(3D κινοφμενων γραφικϊν) Εφαρμογισ  

  5     

χεδιαςμόσ Graphic User Interface 
γιαδιαφορετικά formats -exports (PC - 

tablet - mobile) 
  1,2     

Προγραμματιςμόσ διάδραςθσ εφαρμογισ   4     

Ενςωμάτωςθ όλων των 
gamecompontents, βελτιςτοποίθςθ 

(optimisation) γραφικϊν 
  0,5     

Ζκδοςθ εφαρμογισ για Θ/Τ 
(Windows/Mac) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone 

 Ζκδοςθ Εφαρμογισ 
"PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide"  

για Θ/Τ (Windows/Mac), για κινθτό 
τθλζφωνο και tablet, για διαδικτυακι 

προβολι ςε ιςτότοπο, και για 
διαδικτυακι προβολι ωσ ειδικά 

προςαρμοςμζνθ εφαρμογι για μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook), 

AndroidGooglePlay και iOSPlaystore 

1     
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Ζκδοςθ εφαρμογισ για Θ/Τ ςε μορφι 
εφαρμογισ standalone για κάςκα 

εικονικισ πραγματικότθτασ 
  0,5     

Ζκδοςθ εφαρμογισ για κινθτό τθλζφωνο 
και tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone,  
  0,5     

Ζκδοςθ εφαρμογισ  για κινθτό τθλζφωνο 
και tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone για κάςκα εικονικισ 
πραγματικότθτασ,  

  1     

Ζκδοςθ εφαρμογισ για διαδικτυακι 
προβολι ςε ιςτότοπο, για διαδικτυακι 

προβολι ωσ ειδικά προςαρμοςμζνθ 
εφαρμογι για μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ (facebook), AndroidGooglePlay 
και iOSPlaystore. 

  0,5     

φςτθμα/Εγκατάςταςθ εικονικισ 
πραγματικότθτασ εςωτερικοφ χϊρου 

(φορθτό ϊςτε να μπορεί να 
χρθςιμοποιείται και ςε εκκζςεισ ςτο 

εξωτερικό), κάςκα: HTC VIVE + Turbo-X 
Atlas AX100 Desktop (IntelCore i5 

7500/16 GB/2 TB HDD/240 GB SSD/GTX 
1060) + Turbo-X Οκόνθ LED 23.8" TX-

238IPS 

φςτθμα/Εγκατάςταςθ εικονικισ 
πραγματικότθτασ εςωτερικοφ χϊρου: 

κάςκα + Θ/Τ (2) 
2     

Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εςωτερικό χϊρο, κάςκα: HTC VIVE  

Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εςωτερικό χϊρο: κάςκα (2) 

2     

Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου WiViKIOSK 
WVK-OFS 32 

inchoutdoorkiosktouchscreen + κάςκα: 
HTC VIVE  

Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου + κάςκα 
(2) 

2     

Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εξωτερικό χϊρο, κάςκα: HTC VIVE  

Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εξωτερικό χϊρο: κάςκα (2) 

2     

Μία (1) εφαρμογι επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ ("Mykonos AR)"  

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 
("Mykonos AR)" μεταφραςμζνθ ςε 5 
γλϊςςεσ 

          

υλλογι / Επιλογι Τλικοφ για 15 ςθμεία 
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

  15     

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ του υλικοφ για 
τα 15 ςθμεία ενδιαφζροντοσ 

Μεταφραςμζνα κείμενα ςε 5 γλϊςςεσ  
για τα 15 ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ 

εφαρμογισ "Mykonos AR"   
5     

Σριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για 5 
ςθμεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

(ψθφιακι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ και 
360 βιντεοςκόπθςθ)  

Σριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για 5 
ςθμεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

τθσ εφαρμογισ "Mykonos AR"   

5     

Προγραμματιςμόσ εφαρμογισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

  4     

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ ςε μορφι 
"downloadable"  

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ "Mykonos 

AR" ςε μορφι "downloadable"  
1     

Ενςωμάτωςθ των 3Δ αναπαραςτάςεων 
(5) ςτθν εφαρμογι επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ 
  5     

Μετάφραςθ ςε 5  γλϊςςεσ   5     

Μία (1) εφαρμογι επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ 

("MykonosGiantsHunt")  

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

"MykonosGiantsHunt" μεταφραςμζνθ 
ςε 5 γλϊςςεσ 

      

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
εφαρμογισ 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
εφαρμογισ 

"PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide" 
1     

ενάριο παιχνιδιοφ / εφαρμογισ  
ενάριο εφαρμογισ 

"MykonosGiantsHunt" 
1,5     
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υγγραφι κειμζνων 

 

2     

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ 
Μεταφραςμζνα κείμενα τθσ 

εφαρμογισ "MykonosGiantsHunt" ςε 5 
γλϊςςεσ  

5     

Voice-Over talent Casting –
Θχογράφθςθςε 5 γλϊςςεσ 

  5     

χεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in 
gamesounds και αυκεντικι μουςικι 

επζνδυςθ) 
  1,5     

Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου 
(3D κινοφμενων γραφικϊν) Εφαρμογισ  

  3     

χεδιαςμόσ Graphic User Interface   1     

Προγραμματιςμόσ εφαρμογισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

  4     

Προγραμματιςμόσ διάδραςθσ παιχνιδιοφ 
AR 

  4     

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ ςε μορφι 
"downloadable"  

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ 

"MykonosGiantsHunt" ςε μορφι 
"downloadable"  

1     

Ραιχνίδι με 3D γραφικά («GamingDelos: 
the myths»)  

Ολοκλθρωμζνο Παιχνίδι με 3D γραφικά 
(«GamingDelos: the myths») 
μεταφραςμζνο ςε 5 γλϊςςεσ 

      

υλλογι /  Επιλογι Τλικοφ για τθν 
ανάπτυξθ του περιεχομζνου του 

παιχνιδιοφ για 7 ςενάρια 
  7     

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
παιχνιδιοφ 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard 
παιχνιδιοφ  «GamingDelos: the myths» 

1,5     

ενάριο παιχνιδιοφ  
ενάριοπαιχνιδιοφ  «Gaming Delos: the 

myths» 
1     

υγγραφι κειμζνων 

 

1     

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ 
Μεταφραςμζνα κείμενα του 

παιχνιδιοφ  «GamingDelos: the myths» 
ςε 5 γλϊςςεσ  

5     

Voice-Over talent Casting –
Θχογράφθςθςε 5 γλϊςςεσ 

  5     

χεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in 
gamesounds και αυκεντικι μουςικι 

επζνδυςθ) 
  1     

Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου 
(3D κινοφμενων γραφικϊν) παιχνιδιοφ 

  4     

χεδιαςμόσ Graphic User Interface   1     

Προγραμματιςμόσ διάδραςθσ παιχνιδιοφ   6     

Ενςωμάτωςθ όλων των 
gamecompontents, βελτιςτοποίθςθ 

(optimisation) γραφικϊν 
  1     

Ζκδοςθ εφαρμογισ για Θ/Τ 
(Windows/Mac) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone 

 Ζκδοςθ  του παιχνιδιοφ  
«GamingDelos: the myths» για Θ/Τ 

(Windows/Mac) ςε μορφι εφαρμογισ 
standalone, για κινθτό τθλζφωνο και 

tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 
standalone 

0,8     

Ζκδοςθ εφαρμογισ για κινθτό τθλζφωνο 
και tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone,  
  0,8     

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου του Παιχνιδιοφ με 3D γραφικά 
(«GamingDelos: the myths») ςε μορφι 

"downloadable"  

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου  του παιχνιδιοφ  

«GamingDelos: the myths» ςε μορφι 
"downloadable"  

0,5     

Ημερίδα Ραρουςίαςθσ του Ζργου 

Θμερίδα Παρουςίαςθσ του Ζργου 1     
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Ρροϊκθςθ - Ρροβολι μζςω socialmedia 
/ Adwords / Banners ςε δθμοφιλισ 
τουριςτικοφσ ιςτοτόπουσ 

2.       Προϊκθςθ - Προβολι μζςω 
socialmedia / Adwords / Banners ςε 
δθμοφιλισ τουριςτικοφσ ιςτοτόπουσ 

      

Ραροχι Υπθρεςιϊν Φιλοξενίασ (Hosting) 
ςε DataCenter 

 Πακζτο Φιλοξενίασ (Hosting) ςε 
DataCenter για 12 μινεσ 

      

Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν (ςε Α/Ω)  

αράνατα (40) Α/Ω Εκπαίδευςθ 
Διαχειριςτϊν όλων των εφαρμογϊν  

40     

Ριλοτικι Λειτουργία Ζκκεςθ Πιλοτικισ Λειτουργίασ 1     

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

 

Θμερομθνία: ..…/……/2020 

 

 

 

Ο Προςφζρων:              
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ: 36/2020 

Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ για τθν προβολι του 
πολιτιςτικοφ και 
τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου με 
Κωδικό ΟΡΣ 5010704, ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα ΡΕΡ Ν. Αιγαίου 

 

 
ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρκρο 1ο : Αντικείμενο ςυγγραφισ 
 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ υλοποίθςθ του ζργου «Εφαρμογζσ εικονικισ ΚΑΛ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τθν προβολι του πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ 
αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου». 

Σο ζργο ςυνδυάηει τα πλζον καινοτόμα διαδραςτικά εργαλεία όπωσ θ εικονικι 
πραγματικότθτα και θ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα για να αλλάξει τον τρόπο που τόςο οι 
διαδικτυακοί επιςκζπτεσ του νθςιοφ αλλά και αυτοί που επιςκζπτονται το νθςί μακαίνουν 
και βιϊνουν τθν ιςτορία,  τον πολιτιςμό, τα ικθ και τα ζκιμα του τόπου. Ειδικότερα ςτο 
πλαίςιο του ζργου προβλζπεται θ ανάπτυξθ των παρακάτω εφαρμογϊν: 

 Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ 
("PeterPelekan'sMykonosVirtualGuide") μεταφραςμζνθ ςε 4 γλϊςςεσ 

 Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ("Mykonos AR)" 
μεταφραςμζνθ ςε 4 γλϊςςεσ 

 Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 
"MykonosGiantsHunt" μεταφραςμζνθ ςε 5 γλϊςςεσ 

 Ολοκλθρωμζνο Παιχνίδι με 3D γραφικά («GamingDelos: the myths») μεταφραςμζνο 
ςε 4 γλϊςςεσ 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 72000000-5: Τπθρεςίεσ πλθροφορικισ και 
ςυναφείσ υπθρεςίεσ  

 
Άρκρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 
Θ ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 Σου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν 
και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει  

 Οι διατάξεισ του N.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α/19) 

 Σου Ν. 3463/8-6-2006 « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

 Σου Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

 Σου Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ/204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Σων διατάξεων του άρκρου 1 «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων 
αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Αϋ «Μείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν – 
Απλουςτεφςεισ Διαδικαςιϊν», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Αϋ/74). 

 Σου ΠΔ 80/2016 « Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» 
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 Σου Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ/248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Σου Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ/112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαφγεια¨ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

 Σων εκδοκειςϊν ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων λοιπζσ (πλθν των ιδθ 
αναφερομζνων) κανονιςτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ 
απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
υπθρεςιϊν, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 
Άρκρο 3οΣυμβατικά ςτοιχεία 

Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργαςίασ είναι: 
α) Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 
β) Ο Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
γ) Θ Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων  
δ) Σεχνικι περιγραφι – μελζτθ 
ε) Θ προςφορά του ανάδοχου  
ςτ) Σο ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί με τον ανάδοχο 
 
 
Άρκρο 4ο : Χρόνοσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ 
 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δζκα (10) μινεσ. 
 
Άρκρο 5ο: Υποχρεϊςεισ ςυμβαλλόμενων 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει ζγκαιρα όλα τα ςτοιχεία των αδζςποτων που 
διαχειρίηεται ιτοι ςτοιχεία τθσ ςιμανςθσ και τθν περιγραφι (είδοσ ηϊου, φυλι, φφλο, 
χρϊμα, μζγεκοσ, θλικία, φωτογραφία του ηϊου), κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ που 
παραςχζκθκαν για κάκε ηϊο χωριςτά. 
Ο εντολζασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ. 
 
Άρκρο 6ο  :  Ανωτζρα βία 
 
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να 
προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε 
υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ 
βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε 
φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του 
προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ 
ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να 
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ 
ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. 
 Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ 
ανάλογα. 
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Άρκρο 7ο: Ανακεϊρθςθ τιμϊν  
 
Οι τιμζσ  δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά  
παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ.   
 
Άρκρο 8ο : Ρλθρωμι αναδόχου 
 
Ο εργοδότθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ςτον ανάδοχο, ωσ οικονομικό 
αντάλλαγμα για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν το ποςό που κα προκφψει από τισ 
εκτελεςκείςεσ  εργαςίεσ και δεν κα υπερβαίνει το ποςό τθσ ςφμβαςθσ. Θ πλθρωμι τθσ 
αξίασ των εκτελεςκειςϊν εργαςιϊν ςτον ανάδοχο κα μπορεί να γίνει τμθματικά με τθν 
εξόφλθςθ του 100% του εκάςτοτε τιμολογίου και  αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά 
πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  
 
Άρκρο 9ο : Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 
 
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ 
και κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ςφμβαςθσ, πλθν του Φ.Π.Α., ο οποίοσ 
βαρφνει τον Διμο.  
 
Άρκρο 10ο: Επίλυςθ διαφορϊν 
 
Συχόν διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ επιλφονται ςφμφωνα 
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
 
Άρκρο 12ο Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ 
 

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με Θλεκτρονικό Ανοικτό Διεκνι 

Διαγωνιςμό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

 

Άρκρο 13ο Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ  
 

φμφωναμε τοΝ.4412/2016,θκατακφρωςθτουαποτελζςματοσπραγματοποιείταιμετάαπό 

γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασεπιτροπισαξιολόγθςθσ,απότθνΟικονομικιΕπιτροπι,ςφμφωνα 

μετθνιςχφουςανομοκεςίακαι τουσ όρουστθσ διακιρυξθσ. 

 

Άρκρο 14ο Εγγυιςεισ  
 
1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 
Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και να 
ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι τθσ οποίασ το ποςό κα καλφπτει ποςοςτό 2% τθσ 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α. ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον 
διαγωνιςμό. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ 
μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 
 
2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κατατίκεται υπό μορφι γραμματίου του Σαμείου 
Παρακατακθκϊν και Δανείων ι Εγγυθτικισ Επιςτολισ αναγνωριςμζνθσ Σραπζηθσ, 
ςυντεταγμζνθσ κατά του ιςχφοντοσ τφπου για το Δθμόςιο και τουσ Ο.Σ.Α. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου 
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Μφκονοσ 14-07-2020 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Σ.Τ. Διμου Μυκόνου 
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