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Τεχνική Περιγραφή
για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Παξών»
στο πλαίσιο της πράξης
«Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Παξών»
με κωδικό ΟΠΣ 5031270

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 κατατάσσονται στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
-Υπηρεσίες σάρωσης (79999100-4)
-Υπηρεσίες τεκμηρίωσης (79131000-1)
-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού (72262000-9)

Προϋπολογισμός: 207.400,00 € του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου.
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1.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1.1. Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο
«’Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Παξών’’», το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 20142020, Πρόσκληση ΙΟΝ49 “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού
πλεονεκτήματος της ΠΙΝ σε Τουρισμό Πολιτισμό- Περιβάλλον
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μη
κερδοσκοπική Εταιρεία, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία είκοσι τριών οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα σύμφωνα με το αρθρο 101 του Ν 3852/2010.
Κύριος του έργου ειναι ο Δήμος Παξών.Το ΔΕΠΑΝ είναι φορέας υλοποίησης και δικαιούχος
του έργου.Μεταξύ του ΔΕΠΑΝ και του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου αυτού
έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση στις 29/5/2018 .

1.1.2. Οργανωτική δομή της Α.Α.
Για την διοίκηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με το
παράρτημα Β της ΕΘΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2016-2021 και το παράρτημα Γ του
Οδηγού υποβολής Προτάσεων ΤΠΕ των φορέων του Δημοσίου προς τη ΓΓΨΠ που έχει
εκδώσει η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής έχει συγκροτηθεί ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ (τυπου IPT) .
Η ΟΔΕ τύπου IPTs (Integrated Project Teams), έχει ως σκοπό την διοίκηση παρακολούθηση του έργου, από τη φάση της αρχικής του σύλληψης έως και τη φάση της
ένταξής του σε παραγωγική λειτουργία.
Για το σκοπό αυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου, αλλά
και η βιωσιμότητά του, μετά το πέρας υλοποίησης της πράξης, ήταν σημαντικό η
συγκρότηση ΟΔΕ για την εν λόγω πράξη.
Στην ΟΔΕ την πράξης με τίτλο Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου
του Δήμου Παξών υποστηρίζονται οι ακόλουθοι ρόλοι οι θέσεις :
1. Επικεφαλής της ΟΔΕ (IPT Leader) ορίζεται ο κύριος Κώστας Αρβανιτάκης έμπειρο
στέλεχος απο τον Δήμο Παξών (κύριος του έργου) ο οποίος με γνώση και εμπειρία
των επιχειρησιακών διαδικασιών και του τομέα εφαρμογής του προτεινόμενου
έργου. Ο ρόλος του είναι να εκπροσωπεί τον Δήμο Παξών , ως προς το σκέλος των
επιχειρησιακών απαιτήσεων και να αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής για όλες
τις δραστηριότητες του έργου.
2. Εκπρόσωπος χρηστών (User Representative) ορίζεται ο κύριος Γεράσιμος
Ανεμογιάννης από τον Δήμο Παξών (κύριος του έργου), ο οποίος είναι έμπειρο
στέλεχος του Δήμου που θα εκπροσωπεί την κοινότητα των χρηστών. Ρόλος
του είναι να μεταφέρει και να μεταφράζει τις απαιτήσεις των χρηστών στο έργο
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3.

4.

5.

6.

7.

και να διαμορφώνει προτάσεις για λύσεις επικεντρωμένες και φιλικές προς τον
τελικό χρήστη.
Υπεύθυνος Έργου (Project Manager) ορίζεται ο κύριος Βασίλης Κουτσιώρης από
τον φορέα υλοποίησης (ΔΕΠΑΝ). Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και
παρακολούθηση του συνολικού πλάνου, του προϋπολογισμού και του
χρονοδιαγράμματος του έργου καθώς επίσης και για την παρακολούθηση και
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, των επιμέρους δράσεων και του ρίσκου του
έργου.
Εμπειρογνώμονας ΤΠΕ (ICT Expert) ορίζεται ο κύριος Θεόδωρος Πατσουλές από
τον φορέα υλοποίησης (ΔΕΠΑΝ). Είναι υπεύθυνος για την τεχνική περιγραφή
του έργου και τη συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαγωνιστική
διαδικασία, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έρχου από τεχνική
άποψη, για την ανάπτυξη του τελικού συστήματος στο επιχειρησιακό
περιβάλλον και για την οργάνωση και λειτουργία των δομών υποστήριξης στη
φάση της παραγωγικής του εκμετάλλευσης.
Ειδικός ΤΠΕ (ICT Specialist) ορίζεται ο κύριος Κώστας Αρβανιτάκης από τον Δήμο
Παξών (κύριος του έργου): Είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη της ανάπτυξης
του έργου στο επιχειρησιακό περιβάλλον του φορέα και για την οργάνωση και
λειτουργία των δομών υποστήριξης στη φάση της παραγωγικής του εκμετάλλευσης.
Νομικός Σύμβουλος / Ειδικός συμβάσεων (Legal / Contract Expert ορίζεται ο
κύριος Σ. Τασιόπουλος από τον φορέα υλοποίησης (ΔΕΠΑΝ). Είναι υπεύθυνος για
την εισήγηση της κατάλληλης μεθόδου διαγωνιστικής διαδικασίας, ανάλογα με τη
φύση και την πολυπλοκότητα του έργου, την κατάρτιση των διακηρύξεων και
των τελικών συμβάσεων και την παρακολούθηση των συμβατικών υποχρεώσεων.
Οικονομικός Υπεύθυνος (Financial Expert) ορίζεται ο κύριος Ιωάννης Μέξης από
τον φορέα υλοποίησης (ΔΕΠΑΝ).Ρόλος του είναι να παρέχει υποστήριξη για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου και είναι υπεύθυνος για την οικονομική
διαχείριση του έργου.

1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.2.1 Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Ο τρόπος προβολής σε ψηφιακό επίπεδο του Δήμου Παξών γίνεται κυρίως σήμερα μέσα
από μεμονωμένες προσπάθειες χωρίς να υπάρχει ένα «κεντρικό ψηφιακό εργαλείο» που
να επιτρέπει την υλοποίηση της στρατηγικής προώθησης του πολιτιστικού πλούτου. Στο
πλαίσιο του έργου με την χρήση ειδικής πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου
θα δημιουργηθεί ένας ενοποιημένος δυναμικός ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός του Δήμου
Παξών που θα προσφέρει, σε πολλαπλά επίπεδα και με διαφορετικές σύγχρονες
τεχνολογίες, πληροφορίες προς το επισκέπτη. Επιπλέον η συνεργασία με την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κέρκυρας θα προσθέσει ποιοτικό ενημερωτικό υλικό για τα μνημεία που
σχετίζονται με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην προσπάθεια ανάδειξης του
πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Παξών. Η συλλογή υψηλής ποιότητας υλικού όπως είναι
οι 360ο υψηλής ανάλυσης πανοραμικές φωτογραφίες και 360ο βίντεο 4Κ θα καλύψει το
κενό ποιοτικού οπτικού υλικού που σχετίζεται με τα σημεία ενδιαφέροντος του.
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1.2.2. Αναγκαιότητα Υλοποίησης
Με γνώμονα την ευκολότερη, πληρέστερη και πιο ορθή διαχείριση του Πολιτιστικού
αποθέματος από τον Δήμο Παξών, παρουσιάστηκε η ανάγκη δημιουργίας μίας
ενοποιημένης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης μέσα από την οποία και εισάγοντας
δεδομένα μέσα σε αυτή μία φορά, η πληροφορία θα διαχέεται στου κατόχους φορητών
συσκευών (IOS και Android) με ειδική εφαρμογή αλλά και σε όλους τους χρήστες που
επισκέπτονται την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα. Το προβαλλόμενο περιεχόμενο του
οδηγού θα μπορεί να αλλάξει από το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης που θα είναι πολύ
εύκολο στην χρήση ακόμα για έναν αρχάριο χρήστη. Επιπλέον σε περίπτωση που επιθυμεί
ο Δήμος θα μπορεί να δημιουργεί επιπλέον πολιτιστικούς οδηγούς (διακριτές εφαρμογές)
για την κάλυψη ειδικών αναγκών του. Η δυνατότητα αυτή του δίνει την ευελιξία με εύκολο
τρόπο και γρήγορο τρόπο να δημιουργεί πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου
εφαρμογές ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον η προσθήκη πολιτιστικών εκδηλώσεων
προσθέτοντας περιγραφικά δεδομένα (κείμενο, αφίσα, κ.α.), χωρικές συντεταγμένες και
τον χρόνο που θα γίνουν οι εκδηλώσεις προσφέρεται αμεσότητα στην πληροφόρηση στο
πολίτη και επιπλέον διευκολύνει τα προβλήματα ενημέρωσης των πολιτών σε περίπτωση
αλλαγών όπως π.χ. της ημερομηνίας των εκδηλώσεων κ.α. Αξιοποιώντας την χωρική
πληροφορία των σημείων ενδιαφέροντος θα δημιουργηθούν μέσα από την πλατφόρμα
διαχείρισης διαδραστικές παιχνιδοποιημένες περιηγήσεις σε μορφή «αποστολών». Με τον
τρόπο αυτό δημιουργούνται κίνητρα επίσκεψης σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος
προσφέροντας ένα επιπλέον εργαλείο προβολής και προώθησης των περιοχών αυτών. Στο
πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν 360ο πολιτιστικές περιηγήσεις με την χρήση υψηλής
ανάλυσης πανοραμικών φωτογραφιών 360ο σε συνδυασμό με βίντεο 360ο ανάλυσης 4Κ
που θα προϊδεάζουν τους επισκέπτες των Παξών για την μοναδική εμπειρία που προσφέρει
το νησί. Με τον τρόπο αυτό οι δυνητικές επισκέπτες θα μπορούν να εκτιμήσουν την
ποιότητα και την σημαντικότητα των προβαλλόμενων πολιτιστικών αξιοθέατων μέσα από
πολύ υψηλής ποιότητας οπτικά μέσα
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1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.3.1. Αναλυτική Περιγραφή
Ο Δήμος Παξών σκοπεύει μέσω μίας ολιστικής σε επίπεδο τεχνολογιών ψηφιακής
προσέγγισης να προβάλει το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα του νησιού, δίνοντας
προστιθέμενη αξία στο νησί, που είναι ήδη πολύ γνωστό για τις πανέμορφες παραλίες του.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν θα εστιάσουν στην προβολή των
παρακάτω πολιτιστικών αξιοθέατων (σημεία ενδιαφέροντος):








Ενετικό φρούριο στον Άγιο Νικόλαο,
Λαογραφικό Μουσείο των Παξών,
Εκκλησίες και εκκλησάκια σε όλο το νησί (Παλαιοχριστιανική της Αγίας Μαρίνας,
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, κ.α.),
Ιστορικά - Βιομηχανικά κτήρια (μύλο του Λεσιανιτη, σπίτι του Ντριχούτση στα
Γραμματικέικα, φάροι, εργοστάσιο του Ανεμογιάννη , κ.α.,
Παραδοσιακές στέρνες (Αγίων Αποστόλων, Αγίων Αναργύρων, κ.α.),
Παραδοσιακοί οικισμοί του Γαϊου και της Λάκκας.
Ταφικά Μνημεία στην θέση Μαγαζιά-Μποϊκάτικα.

Επιπλέον ο επισκέπτης θα μπορεί να ενημερώνεται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις,
εκθέσεις, κ.α. τόσο για τον χρόνο που θα διεξάγονται όσο για την θέση τους σε σχέση με
την θέση του επισκέπτη. Αναγκαία δε είναι η προσθήκη όλων των παραλιών και των
λιμανιών των Παξών αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελούν σημείο
αφετηρίας των διαδρομών του επισκέπτη για την γνωριμία με τον πολιτισμό του νησιού.
Στο πλαίσιο του έργου με την χρήση ειδικής πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακού
περιεχομένου θα δημιουργηθεί ένας ενοποιημένος ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός του
Δήμου Παξών που θα προσφέρει, σε πολλαπλά επίπεδα και με διαφορετικές τεχνολογίες,
πληροφορίες στον επισκέπτη. Μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης και της βάσης
δεδομένων πολιτιστικού πλούτου που θα έχει δημιουργηθεί, ο Δήμος θα έχει την
δυνατότητα να βελτιώνει υφιστάμενα σημεία ενδιαφέροντος, να προσθέτει νέα σημεία
ενδιαφέροντος, να δημιουργεί νέες διαδραστικές παιχνιδοποιημένες περιηγήσεις, να
καταχωρεί πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.
Ο ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός του Δήμου Παξών θα μπορεί να εκτελεστεί σε κινητά
τηλέφωνα και ταμπλέτες (apps σε λειτουργικά IOS και Android) αξιοποιώντας την θέση του
χρήστη, ενώ το περιεχόμενο του θα προβάλλεται και από το Portal του Δήμου. Το
περιεχόμενο του οδηγού θα μπορεί να αλλάξει όπως προαναφέρθηκε από ένα
ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης πολύ εύκολο στην χρήση ακόμα για έναν αρχάριο
χρήστη. Επιπλέον σε περίπτωση που επιθυμεί ο Δήμος θα μπορεί να δημιουργεί επιπλέον
πολιτιστικούς οδηγούς (διακριτές εφαρμογές) σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο όπως
π.χ. σε περίπτωση συγκεκριμένων εκδηλώσεων ή θεματικών που χρήζουν ιδιαίτερης
προβολής. Στον συγκεκριμένο ψηφιακό πολιτιστικό οδηγό θα καταχωρηθούν όλα τα σημεία
ενδιαφέροντος που προαναφέρθηκαν ανά κατηγορία με περιγραφικά στοιχεία
(φωτογραφίες, κείμενα, κ.α.) και χωρικές συντεταγμένες. Επιπλέον μέσα από την εφαρμογή
θα προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες:
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Δυνατότητα προβολής των περιγραφικών δεδομένων και της χωρικής πληροφορίας
(πάνω σε χάρτη) των σημείων ενδιαφέροντος,
Δυνατότητα ενημέρωσης του πολίτη όταν προσεγγίζει (μέσω GPS) χωρικά ένα
σημείο ενδιαφέροντος. Ο χρήστης θα μπορεί να ορίζει συγκεκριμένη ακτίνα για την
οποία θα ενημερώνεται για την προσέγγιση,
Δυνατότητα πλοήγησης προς σημείο ενδιαφέροντος,
Δυνατότητα μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR – Location Based) ο χρήστης
της εφαρμογής να βλέπει σε ποια κατεύθυνση και σε τι απόσταση είναι γύρω του
σημεία ενδιαφέροντος (ανάλογα με τις επιλεγμένες από τον ίδιο κατηγορίες
σημείων ενδιαφέροντος),
Δημιουργία αρχικών θεματικών διαδρομών (εκκλησιαστικές, ιστορικών κτηρίων,
κ.α.) με την επιλογή ήδη καταχωρημένων σημείων ενδιαφέροντος αλλά και νέων
που θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες των διαδρομών,
Δυνατότητα οι χρήστες να δημιουργούν εξατομικευμένες διαδρομές με βάση τα
ήδη εισηγμένα σημεία ενδιαφέροντος.

Αντίστοιχα με τα σημεία ενδιαφέροντος θα μπορεί ο διαχειριστής του συστήματος να
προσθέτει πολιτιστικές εκδηλώσεις προσθέτοντας περιγραφικά δεδομένα (κείμενο, αφίσα,
κ.α.), χωρικές συντεταγμένες και τον χρόνο που θα γίνουν οι εκδηλώσεις. Με τον τρόπο
αυτό θα μπορεί ο χρήστης της εφαρμογής να:



Καθορίζει την ενημέρωση του για εκδήλωση που τον ενδιαφέρει, με βάση την
απόσταση από τον χώρο εκδήλωσης και τον χρόνο μέχρι την έναρξη της εκδήλωσης.
Ενημερώνεται για έκτακτες ειδήσεις σχετικά με την εκδήλωση που έχει δηλώσει
επιθυμία ότι θα πάει.

Αξιοποιώντας την χωρική πληροφορία των σημείων ενδιαφέροντος θα δημιουργηθούν
μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης διαδραστικές παιχνιδοποιημένες περιηγήσεις σε
μορφή «αποστολών». Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται κίνητρα επίσκεψης σε
συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ανταμοιβής κατά την
ολοκλήρωση μίας αποστολής. Πιο συγκεκριμένα θα υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:


Δημιουργία αποστολών που συνδέουν σημεία ενδιαφέροντος στα οποία όταν
φτάσει (ενημέρωση θέσης μέσω GPS) ο χρήστης της εφαρμογής ξεκλειδώνουν
παιχνίδια με τα οποία μπορεί αφενός να μάθει περισσότερα στοιχεία για το πεδίο
και αφετέρου να κερδίσει πόντους,



Δημιουργία προκλήσεων στον χρήστη για την ολοκλήρωση των παιχνιδιών όπως
επίλυση ενός γρίφου, ενός puzzle, ενός mini game ή ακόμη και η αναζήτηση της
απάντησης από κάποιον συμμετέχοντα στην δημιουργία της αποστολής κ.α.,



Δημιουργία ειδικών σημείων οπτικών αναγνώρισης ώστε μέσω επαυξημένης
πραγματικότητας (recognition based) ο επισκέπτης να αποκτά βιωματική εμπειρία
στον πραγματικό χώρο, όπως π.χ. τρισδιάστατοι εικονικοί χαρακτήρες που να
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στον πραγματικό χώρο, προσθήκη δισδιάστατης ή
τρισδιάστατης πληροφορίας σε υφιστάμενο αντικείμενα ή κτίρια, δημιουργία
εικονικών πινακίδων με πολυμεσικά χαρακτηριστικά για την πλοήγηση στον
πραγματικό χώρο, κ.α.

Το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί, θα παραδοθεί με την ολοκλήρωση του
έργου και θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και θα διατίθεται με άδεια που θα
επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από το φορέα για απεριόριστο αριθμών
χρηστών/διαχειριστών.
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.
Αναφορικά με τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας, θα πρέπει να
διασφαλισθεί η χρήση της Augmented Reality Markup Language - ARML 2.0 (OGC) κατά την
υλοποίηση.
Στο πλαίσιο της πρότασης θα δημιουργηθούν διαδραστικές παιχνιδοποιημένες περιηγήσεις
για τα παρακάτω σημεία ενδιαφέροντος:
•
•
•
•

Το ενετικό φρούριο στον Άγιο Νικόλαο,
Το Λαογραφικό Μουσείο των Παξών,
Παραδοσιακές στέρνες (Αγίων Αποστόλων, Αγίων Αναργύρων, κ.α.),
Παραδοσιακοί οικισμοί του Γαϊου και της Λάκκας.

Τέλος στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν 360ο μοιρών πολιτιστικές περιηγήσεις με
την χρήση υψηλής ανάλυσης πανοραμικών φωτογραφιών 360ο σε συνδυασμό με βίντεο
360ο ανάλυσης 4Κ που θα προϊδεάζουν τους επισκέπτες των Παξών για την μοναδική
εμπειρία που προσφέρει το νησί. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προβληθούν μέσα από
τις 360ο μοιρών πολιτιστικές περιηγήσεις τα παρακάτω σημεία ενδιαφέροντος:







Ενετικό φρούριο στον Άγιο Νικόλαο (10 πανοραμικές φωτογραφίες υψηλής
ανάλυσης, 2 θέσεις βίντεο 360ο ανάλυσης 4Κ, 1 εναέρια βιντεοσκόπηση (μέσω
drone) 360ο ανάλυσης 4Κ ),
Παραδοσιακός οικισμός Γάης ( (10 πανοραμικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, 2
θέσεις βίντεο 360ο ανάλυσης 4Κ, 1 εναέρια βιντεοσκόπηση (μέσω drone) 360ο
ανάλυσης 4Κ),
Παραδοσιακός οικισμός Λάκκας (10 πανοραμικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης,
2 θέσεις βίντεο 360ο ανάλυσης 4Κ, 1 εναέρια βιντεοσκόπηση (μέσω drone) 360ο
ανάλυσης 4Κ),
Ιστορικά - Βιομηχανικά κτήρια (μύλος του Λεσιανιτη (3 πανοραμικές φωτογραφίες
υψηλής ανάλυσης), σπίτι του Ντριχούτση στα Γπαμματικέικα (3 πανοραμικές
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης) , Εργοστάσιο του Ανεμογιάννη (3 πανοραμικές
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης),
Λαογραφικό Μουσείο των Παξών (5 πανοραμικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης,
1 θέση βίντεο 360ο ανάλυσης 4Κ).

Τις 360ο Μοιρών Πολιτιστικές Περιηγήσεις θα μπορεί ο χρήστης να τις παρακολουθήσει
και να αλληλεπιδράσει είτε με φορητή συσκευή (κινητό, tablet) είτε μέσα από τον
υπολογιστή του.
Όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα φιλοξενούνται στην υφιστάμενη υποδομή G-Cloud που
διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Αναλυτικές πληροφορίες για τις υποδομές
και τις διατιθέμενες δυνατότητες του GCloud, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
https://www.gcloud.ktpae.gr. Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει
διαφορετικές υποδομές φιλοξενίας των διαδικτυακών υπηρεσιών, ο ανάδοχος
αναλαμβάνει την μεταφορά/εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων στην επιλεγμένη
δομή. Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν να τρέξουν στο GCloud.
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1.3.2 Μεθοδολογία υλοποίησης
Φάση Νο

1

Τίτλος

Ενέργειες προετοιμασίας και
σχεδιασμού
4ος

Μήνας Έναρξης
0ος
Μήνας Λήξης
Στόχοι - Περιγραφή Υλοποίησης
Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι η ακριβής περιγραφή των συστημάτων και των
διαδικασιών που θα πρέπει να υποστηρίζουν. Αρχικά θα καθορισθεί ο τρόπος με τον
οποίο θα γίνει η ανάλυση και η εκτίμηση απαιτήσεων και στην συνέχεια η συγκεκριμένη
μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί για τις ενέργειες του έργου. Μέσα από την ανάλυση και
μελέτη των λειτουργικών απαιτήσεων θα δημιουργηθούν τα πλαίσια Επαυξημένης
Πραγματικότητας, Παιχνιδοποιημένων περιηγήσεων, Ανάπτυξης 360ο πολιτιστικών
περιηγήσεων προσαρμοσμένα στις ανάγκες του έργου. Η ανάλυση απαιτήσεων θα
περιλαμβάνει και ένα πλάνο – οδηγό ενσωμάτωσης των εργασιών διαχείρισης και
εποπτείας της λειτουργίας των εφαρμογών στο υφιστάμενο επιχειρησιακό περιβάλλον
του Δήμου.
Παραδοτέα
Π1.1 Τεύχος Ανάλυσης Λειτουργικών Απαιτήσεων
Π1.2 Πλαίσιο Επαυξημένης Πραγματικότητας
Π1.3 Πλαίσιο παιχνιδοποιημένων περιηγήσεων.
Π1.4 Πλαίσιο ανάπτυξης 360ο πολιτιστικών περιηγήσεων
Φάση Νο

2

Τίτλος

Ανάπτυξη συστήματος ψηφιακού
πολιτιστικού οδηγού
16ος

Μήνας Έναρξης
5ος
Μήνας Λήξης
Στόχοι - Περιγραφή Υλοποίησης
Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι η ανάπτυξη των συστημάτων του έργου, Αρχικά θα
αναπτυχθούν η ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης, το υποσύστημα επαυξημένης
πραγματικότητας και το υποσύστήμα παιχνιδοποίησης. Τα παραπάνω συστήματα θα
τροφοδοτούν με πληροφορία τον ψηφιακό πολιτιστικό οδηγό για φορητές συσκευές και
διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών διαδικτύου για την ενημέρωση οδηγού.
Αξιοποιώντας την χωρική πληροφορία των σημείων ενδιαφέροντος θα μπορούν να
δημιουργηθούν μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης διαδραστικές παιχνιδοποιημένες
περιηγήσεις σε μορφή «αποστολών. Ενδεικτικές δυνατότητες των παιχνιδοποιημένων
περιηγήσεων είναι :
 Δημιουργία αποστολών που συνδέουν σημεία ενδιαφέροντος στα οποία όταν
φτάσει (ενημέρωση θέσης μέσω GPS) ο χρήστης της εφαρμογής ξεκλειδώνουν
παιχνίδια με τα οποία μπορεί αφενός να μάθει περισσότερα στοιχεία για το
πεδίο και αφετέρου να κερδίσει πόντους.
 Δημιουργία προκλήσεων στον χρήστη για την ολοκλήρωση των παιχνιδιών όπως
επίλυση ενός γρίφου, ενός puzzle, ενός mini game ή ακόμη και η αναζήτηση της
απάντησης από κάποιον συμμετέχοντα στην δημιουργία της αποστολής κ.α..
 Δημιουργία ειδικών σημείων οπτικών αναγνώρισης ώστε μέσω επαυξημένης
πραγματικότητας (recognition based) ο επισκέπτης να αποκτά βιωματική
εμπειρία στον πραγματικό χώρο.
Παραδοτέα
Π2.1 Ενοποιημένη Πλατφόρμα Διαχείρισης
Π2.2 Υποσύστημα επαυξημένης πραγματικότητας
Π2.3 Υποσύστημα παιχνιδοποίησης
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Π2.4 Ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός για φορητές συσκευές και διαδίκτυο
Π2.5 Ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου υποστήριξης του ψηφιακού πολιτιστικού οδηγού
Φάση Νο

3

Τίτλος

Ψηφιοποίηση
και
τεκμηρίωση
πολιτιστικού υλικού
19ος

Μήνας Έναρξης
12ος
Μήνας Λήξης
Στόχοι - Περιγραφή Υλοποίησης
Στόχος της ενότητας είναι η ψηφιοποίηση και επεξεργασία του υλικού που θα συλλεχθεί
για τις ανάγκες του έργου. Το υλικό που θα συλλεχθεί (κατ’ ελάχιστο 500 φωτογραφίες)
στην συνέχεια θα τεκμηριωθεί και εισαχθεί στην ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης.
Στην συγκεκριμένη πλατφόρμα θα εισαχθούν και συμπληρωματικά τεκμηριωτικά κείμενα
(κατ΄ελάχιστο 100 σελίδες) που θα γραφτούν ώστε να συνοδεύουν και να ενισχύουν
την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου. Η τεκμηρίωση του πολιτιστικού υλικού (3.2) θα
εκτελεστεί από τον ανάδοχο του έργου. Η επιμέλεια και έγκριση των κειμένων, τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή οπτικού ή/ και ακουστικού υλικού, που είναι
απαραίτητο για την υλοποίηση του ψηφιακού Έργου για τους ανωτέρω αναφερόμενους
αρχαιολογικούς χώρους/μνημεία/μουσεία, θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) Κέρκυρας.
Στο πλαίσιο της φάσης 3 θα πρέπει να εξεταστεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα
διαλειτουργικότητας με αντίστοιχα συστήματα του ΥΠΠΟΑ που είναι ήδη σε λειτουργία
ώστε να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο των εφαρμογών.
Παραδοτέα
Π3.1 Ψηφιοποιημένο πολιτιστικό υλικό
Π3.2: Τεκμηριωμένο πολιτιστικό υλικό και τεκμηριωτικά κείμενα για τις εφαρμογές

Φάση Νο

4

Μήνας Έναρξης

20ος

Τίτλος

Δημιουργία και αξιολόγηση ψηφιακού
πολιτιστικού οδηγού και 360ο
πολιτιστικών περιηγήσεων
26ος

Μήνας
Λήξης
Στόχοι - Περιγραφή Υλοποίησης
Η συγκεκριμένη ενότητα εργασίας αφορά την ανάπτυξη μέσω της Ενοποιημένης
Πλατφόρμας Διαχείρισης και των υποσυστημάτων της του ψηφιακού πολιτιστικού
οδηγού, καθώς και την ανάπτυξη των 360ο πολιτιστικών περιηγήσεων. Το υλικό που
προσαρμόστηκε, δημιουργήθηκε και αποθηκεύτηκε στην κεντρική βάση γνώσης θα
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του ψηφιακού πολιτιστικού οδηγού και για την
ανάπτυξη των δυνατοτήτων επαυξημένης πραγματικότητας και παιχνιδοποίησης του.
Στον συγκεκριμένο ψηφιακό πολιτιστικό οδηγό θα καταχωρηθούν όλα τα σημεία
ενδιαφέροντος ανά κατηγορία με περιγραφικά στοιχεία (φωτογραφίες, κείμενα, κ.α.) και
χωρικές συντεταγμένες. Θα δημιουργηθούν διαδραστικές παιχνιδοποιημένες
περιηγήσεις για τα παρακάτω σημεία ενδιαφέροντος:




Το ενετικό φρούριο στον Άγιο Νικόλαο (κατ’ ελάχιστο 2 παιχνιδοποιημένες
περιηγήσεις),
Το Λαογραφικό Μουσείο των Παξών (κατ’ ελάχιστο 2 παιχνιδοποιημένες
περιηγήσεις),
Παραδοσιακές στέρνες (Αγίων Αποστόλων, Αγίων Αναργύρων, κ.α. –
τουλάχιστον 5 στέρνες ή αντίστοιχες κατασκευές) (κατ’ ελάχιστο 1
παιχνιδοποιημένη περιηγήση),
9



Παραδοσιακοί οικισμοί του Γαϊου και της Λάκκας (κατ’ ελάχιστο 2
παιχνιδοποιημένες περιηγήσεις ανά οικισμό).

Επιπλέον θα δημιουργηθούν οι 360ο μοιρών πολιτιστικές περιηγήσεις τα παρακάτω
σημεία ενδιαφέροντος:







Ενετικό φρούριο στον Άγιο Νικόλαο (κατ’ ελάχιστο 1 360ο μοιρών πολιτιστική
περιηγήση αποτελούμενη από τουλάχιστον 10 σημεία),
Παραδοσιακός οικισμός Γάης (κατ’ ελάχιστο 1 360ο μοιρών πολιτιστική
περιηγήση αποτελούμενη από τουλάχιστον 10 σημεία),
Παραδοσιακός οικισμός Λάκκας (κατ’ ελάχιστο 1 360ο μοιρών πολιτιστική
περιηγήση αποτελούμενη από τουλάχιστον 10 σημεία),
Ιστορικά - Βιομηχανικά κτήρια (Μύλος του Λεσιανιτη, σπίτι του Ντριχούτση στα
Γπαμματικέικα , Εργοστάσιο του Ανεμογιάννη (κατ’ ελάχιστο 1 360ο μοιρών
πολιτιστική περιηγήση ανά ιστορικό κτήριο - αποτελούμενη από τουλάχιστον 5
σημεία η κάθε μία),
Λαογραφικό Μουσείο των Παξών (κατ’ ελάχιστο 1 360ο μοιρών πολιτιστική
περιηγήση αποτελούμενη από τουλάχιστον 5 σημεία).

Τις 360ο Μοιρών Πολιτιστικές Περιηγήσεις θα μπορεί ο χρήστης να τις παρακολουθήσει
και να αλληλεπιδράσει είτε με φορητή συσκευή (κινητό, tablet) είτε μέσα από τον
υπολογιστή του.
Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής θα γίνει αξιολόγηση από τις ομάδες στόχου του έργου
δηλαδή από το κοινό που απευθύνονται οι εφαρμογές (επισκέπτες – τουρίστες) που
αναζητούν την γνώση και την «ενισχυμένη» βιωματική εμπειρία. Στην συγκεκριμένη
ενότητα θα αναπτυχθεί ένα πλάνο αξιοποίησης των εφαρμογών καθώς και οι ενέργειες
διάχυσης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.
Παραδοτέα
Π4.1 Ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός του Δήμου Παξών για φορητές συσκευές και
διαδίκτυο
Π4.2 Πρώτη Αξιολόγηση
Π4.3 1ο πρωτότυπο ολοκληρωμένου οδηγού
Π4.4 Δεύτερη Αξιολόγηση
Π4.5 2ο πρωτότυπο ολοκληρωμένου οδηγού
Π4.6 360ο πολιτιστικές περιηγήσεις
Π4.7 Πλάνο Αξιοποίησης
Π4.8 Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Π4.9 Ημερίδα Παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα κάτωθι:
1. Δείγμα εφαρμογής για Android (.apk) που θα παρουσιάζεται διαδραστική
παιχνιδοποιημένη περιήγηση με τα εξής χαρακτηριστικά:



Καταχωρημένα 5 χαρακτηριστικά σημεία με συντεταγμένες εντός του Δακτυλίου
των Αθηνών που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι.
Για κάθε σημείο να υπάρχει μέσα στην εφαρμογή περιγραφή με κείμενο και
φωτογραφίες (3 τουλάχιστον φωτογραφίες ανά σημείο (σύνολο 15)) που θα
ληφθούν και θα προστεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο σύμφωνα με τις
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προδιαγραφές ψηφιοποίησης της προκήρυξης. Οι φωτογραφίες θα κατατεθούν και
ξεχωριστά από το δείγμα της εφαρμογής στην μέγιστη ανάλυση,
Για κάθε σημείο (από τα 5 που έχει επιλέξει ο υποψήφιος ανάδοχος) να υπάρχει
ένα παιχνίδι (από τα είδη που προδιαγράφονται στην προκήρυξη) το οποίο θα
ξεκλειδώνει όταν πλησιάζει ο χρήστης σε απόσταση 25 μέτρα ή λιγότερο
από το σημείο. Στο δείγμα εφαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον
μία φόρα το κάθε είδος παιχνιδιού από τα 4 που προδιαγράφονται στην
προκήρυξη,
Συλλογή πόντων με την σωστή απάντηση σε κάθε παιχνίδι,
Προβολή των σημείων αυτών με ένδειξη της απόστασης μέσα από την κάμερα του
κινητού στρέφοντάς το προς όλες τις κατευθύνσεις,
Σάρωση ενός Marker (θα πρέπει να περιλαμβάνεται ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί)
ο οποίος:
 να εμφανίζει ένα τρισδιάστατο εικονικό χαρακτήρα στον πραγματικό χώρο
πάνω στο marker που να αφηγείται(με αντίστοιχο animation) το κείμενο
ενός από τα 5 σημεία.
 να υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει η κατάσταση της προβολής ώστε ο
χρήστης να διαβάζει το περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται η κάμερα του
κινητού να βλέπει συνέχεια τον marker.
 η ροή της αφήγησης να είναι οδηγούμενη από το χρήστη.
 να μπορεί ο εικονικός χαρακτήρας να αλλάζει δυναμικά ανά σημείο
ενδιαφέροντος(ανάλογα τι έχει επιλέξει ο διαχειριστής).
 να υπάρχει ήχος που θα συνοδεύει τα κείμενα της αφήγησης.
 να εμφανίζονται φωτογραφίες παράλληλα με το κείμενο.

Επίσης θα πρέπει να κατατεθούν τα ανάλογα διαχειριστικά εργαλεία με τα οποία θα
μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραπάνω στοιχείων της εφαρμογής (τροποποίηση
υπαρχόντων δεδομένων (τουλάχιστον φωτογραφίες και κείμενα) αλλά και προσθήκη ενός
νέου σημείου). Τα διαχειριστικά εργαλεία θα πρέπει να κατατεθούν και σε μορφή
screenshots και σε μορφή video όπου θα παρουσιάζεται η ζητούμενη λειτουργικότητα.
Ενδέχεται να ζητηθεί να παρουσιαστεί η εφαρμογή διαχείρισης κατά την διάρκεια της
αξιολόγησης. Θα αξιολογηθεί μόνο η λειτουργικότητα η οποία αποτυπώνεται στα
screenshots και τα βίντεο, όπως αυτά θα έχουν υποβληθεί με την προσφορά.

2. Δείγμα 360ο Μοιρών Πολιτιστικής Περιήγησης με τρεις τουλάχιστον πανοραμικές
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης
στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη. Η μία πανοραμική
φωτογραφία θα πρέπει να είναι στον εξωτερικό χώρο και οι άλλες δύο στον
εσωτερικό χώρο.
Για τις ανάγκες του παραπάνω δείγματος οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
επικοινωνήσουν με την ΔΕΠΑΝ ώστε να αποκτήσουν άδεια πρόσβασης και δυνατότητα
φωτογράφησης σε δύο εσωτερικούς χώρους του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών &
Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη. Στην συνέχεια θα πρέπει να προσέλθουν στον χώρο για τις
λήψεις συγκεκριμένη ώρα και μέρα κατόπιν συνεννοήσης με την ΔΕΠΑΝ
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1.3.3 Γενικές προδιαγραφές
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ακολουθήσει όπου είναι εφικτό την διαδικασία του
«Ενιαίου Σχεδιασμού» και ειδικότερα:




Τον σχεδιασμό “digital by default” με την εφαρμογή των αρχών «Privacy by Design
and by Default» του κανονισμού GDPR 679/2016 ,
Διαλειτουργικότητα μέσω κοινών και διεθνώς αναγνωρισμένων ανοικτών
προτύπων, διάθεσης ανοικτών APIs και ανάπτυξης δημόσιων SDKs,
Υιοθέτηση modular αρχιτεκτονικής ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μελλοντικών
οριζόντιων δράσεων.

Για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του έργου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στα
διαχειριστικά συστήματα για το σύνολο του περιεχομένου των εφαρμογών που δύναται να
επικαιροποιηθεί, να διαγραφεί αλλά και την προσθήκη νέου περιεχομένου. Τα
διαχειριστικά συστήματα θα επιτρέπουν την παραμετροποίηση του συστήματος για την
προσθήκη νέου περιεχομένου από τους χρήστες του, χωρίς την παρέμβαση του αναδόχου.
Η εγκατάσταση στο GCloud(ή αντίστοιχη δομή) θα βοηθήσει στην βιωσιμότητα του
συστήματος. Ο ανάδοχος στο πλαίσιο του Π1.1 θα πρέπει να ενσωματώσει και ένα πλάνο –
οδηγό ενσωμάτωσης των εργασιών διαχείρισης και εποπτείας της λειτουργίας των
εφαρμογών στο υφιστάμενο επιχειρησιακό περιβάλλον του Δήμου.
Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τα ακόλουθα:
•
•

•

Τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα για
Διαδικτυακούς Τόπους του Δημόσιου Τομέα),
Υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-04-2012), όπου
κρίνεται αναγκαίο,
Συμμόρφωση με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και
προσβασιμότητας των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα με
αναπηρίες, όπως αυτά ορίζονται ήδη στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017, αλλά και με
το νομοθετικό πλαίσιο που θα προκύψει από την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο
της Οδηγίας 2016/2102 (eAccessibility) «για την προσβασιμότητα των ιστότοπων
και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα».

1.3.4 Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης.
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται
τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες όπως αυτές αναλύονται στο χρονοδιάγραμμα που
ακολουθεί.
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
ΦΑΣΕΙΣ

Δραστηριότητες

Μήνας

Διάρκεια

(Ενότητες

για

έναρξης

σε

Εργασιών

ή

Πακέτα

την

πραγματοποίηση

1

2

3

4

5

6

7

8

μήνες

του έργου

Εργασίας)
Ενότητα

1.1:

Εργασίας 1η :

Λειτουργικών

Ενέργειες

Απαιτήσεων.

προετοιμασίας
και
σχεδιασμού

1.2:

Συλλογή

Πλαίσιο

0

4

0

4

0

4

0

4

5

12

Επαυξημένης
Πραγματικότητας.
1.3:

Πλαίσιο

παιχνιδοποιημένων
περιηγήσεων.
1.4:

Πλαίσιο

ανάπτυξης

360ο

πολιτιστικών
περιηγήσεων
Ενότητα
Εργασίας 2η:
Ανάπτυξη
συστήματος

2.1:
Ανάπτυξη
Ενοποιημένης
Πλατφόρμας
Διαχείρισης .

14

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2.2:
Ανάπτυξη
υποσυστημάτων
επαυξημένης
πραγματικότητας
και
παιχνιδοποίησης

5

12

2.3:
Ανάπτυξη
ψηφιακού
πολιτιστικού
οδηγού
για
φορητές συσκευές
και διαδίκτυο.

5

12

2.4:
Ανάπτυξη
υπηρεσιών
διαδικτύου για την
ενημέρωση
του
ψηφιακού
πολιτιστικού
οδηγού.

5

12

Ενότητα
Εργασίας 3η:
Ψηφιοποίηση
και
τεκμηρίωση
πολιτιστικού
υλικού

3.1: Ψηφιοποίηση
και
ψηφιακή
επεξεργασία

12

8

3.2
Τεκμηρίωση
πολιτιστικού
υλικού

12

8

Ενότητα
Εργασίας 4η:
Δημιουργία
και
αξιολόγηση
ψηφιακού
πολιτιστικού
οδηγού
και
360ο
πολιτιστικών
περιηγήσεων

4.1:
Δημιουργία
εφαρμογών.

20

7

4.2:
Αξιολόγηση
Εφαρμογών.

23

4

ψηφιακού
πολιτιστικού
οδηγού
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Πίνακας Παραδοτέων
Α/Α

Ε.Ε.

Π1.1

Ε1

Π1.2

Ε1

Π1.3

Ε1

Π1.4

Ε1

Π2.1

Ε2

Π2.2

Ε2

Π2.3

Ε2

Π2.4

Ε2

Π2.5

Ε2

Π3.1

Ε3

Π3.2

Ε3

Π4.1

E4

Π4.2
Π4.3
Π4.4
Π4.5
Π4.6
Π4.7
Π4.8

E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4

Π4.9

E4

Τίτλος παραδοτέου
Τεύχος Ανάλυσης Λειτουργικών
Απαιτήσεων
Πλαίσιο Επαυξημένης Πραγματικότητας
Πλαίσιο παιχνιδοποιημένων
περιηγήσεων.
Πλαίσιο ανάπτυξης 360ο πολιτιστικών
περιηγήσεων
Ενοποιημένη Πλατφόρμα Διαχείρισης
Υποσύστημα επαυξημένης
πραγματικότητας
Υποσύστημα παιχνιδοποίησης
Ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός για
φορητές συσκευές και διαδίκτυο
Ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου
υποστήριξης του ψηφιακού πολιτιστικού
οδηγού
Ψηφιοποιημένο πολιτιστικό υλικό
Τεκμηριωμένο πολιτιστικό υλικό και
τεκμηριωτικά κείμενα για τις εφαρμογές
Ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός του Δήμου
Παξών για φορητές συσκευές και
διαδίκτυο
Πρώτη αξιολόγηση
1ο πρωτότυπο ολοκληρωμένου οδηγού
Δεύτερη αξιολόγηση
2ο πρωτότυπο ολοκληρωμένου οδηγού
360ο πολιτιστικές περιηγήσεις
Πλάνο Αξιοποίησης
Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Ημερίδα Παρουσίασης αποτελεσμάτων
του έργου
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Είδος Παραδοτέου
Έκθεση
Έκθεση
Έκθεση
Έκθεση
Λογισμικό
Λογισμικό
Λογισμικό
Λογισμικό

Παράδοση (μήνας)
4
4
4
4
16
16
16
16
16

Λογισμικό
Άλλο
Έκθεση - Άλλο

19
19
22

Λογισμικό
Έκθεση
Λογισμικό
Έκθεση
Λογισμικό
Λογισμικό
Έκθεση
Άλλο
Άλλο

Αρχές 23
Τέλη 23
Αρχές 24
Τέλη 24
24
26
26
26

Πίνακες Προδιαγραφών
1 Ανάπτυξη ενοποιημένης πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου
Προδιαγραφές
Απαίτηση
Απάντηση
Φιλικό περιβάλλον διαχείρισης διαθέσιμο στην
ΝΑΙ
Ελληνική γλώσσα
Δυνατότητα καταχώρησης κατηγοριών σημείων
ΝΑΙ
ενδιαφέροντος
Δυνατότητα
καταχώρησης
σημείων
ενδιαφέροντος κάτω από τις κατηγορίες

ΝΑΙ

Δυνατότητα καταχώρησης συντεταγμένων για
κάθε σημείο ενδιαφέροντος

ΝΑΙ

Δυνατότητα εισαγωγής κειμένου ή/και εικόνων
Δυνατότητα εισαγωγής παιχνιδιών και σύνδεση
με σημεία ενδιαφέροντος. Θα υποστηρίζονται
τουλάχιστον:
-Πολλαπλής επιλογής
-Σωστό λάθος
-Παιχνίδι μνήμης με χρήση εικόνων σχετικών με
το σημείο ενδιαφέροντος
-Παιχνίδι που ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει
μεταξύ των εμφανιζόμενων εικόνων πια δεν
αφορά το σημείο ενδιαφέροντος.
Δυνατότητα
δημιουργίας
προτεινόμενων
διαδρομών
Δυνατότητα
πρόσθεσης
πολιτιστικών
εκδηλώσεων
προσθέτοντας
περιγραφικά
δεδομένα (κείμενο, αφίσα, κ.α.), χωρικές
συντεταγμένες και τον χρόνο που θα γίνουν οι
εκδηλώσεις

Παραπομπή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δυνατότητα τροποποιήσης των αρχικών κειμένων,
εικόνων και ήχων αλλά και προσθήκη νέων.

ΝΑΙ

Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων από εξωτερικές
βάσεις δεδομένων

ΝΑΙ

Διάθεση ανοιχτού API για την διασύνδεση με
άλλες εφαρμογές

ΝΑΙ

2 Ανάπτυξη υποσυστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας και παιχνιδοποίησης
Προδιαγραφές
Φιλικό περιβάλλον διαχείρισης διαθέσιμο στην
Ελληνική γλώσσα

Απαίτηση
ΝΑΙ

Δυνατότητα δημιουργίας νέων αποστολών

ΝΑΙ

Δυνατότητα τροποποιήσης των αρχικών κειμένων,
εικόνων και ήχων σε μια αποστολή αλλά και

ΝΑΙ
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Απάντηση

Παραπομπή

προσθήκη νέων.
Δημιουργία
σημείων
μέσω
επαυξημένης
πραγματικότητας (recognition based) στα οποία ο
επισκέπτης να αποκτά βιωματική εμπειρία στον
πραγματικό χώρο, όπως π.χ. τρισδιάστατοι
εικονικοί χαρακτήρες που να αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους στον πραγματικό χώρο, προσθήκη
ΝΑΙ
δισδιάστατης ή τρισδιάστατης πληροφορίας σε
υφιστάμενο αντικείμενα ή κτίρια, δημιουργία
εικονικών
πινακίδων
με
πολυμεσικά
χαρακτηριστικά για την πλοήγηση στον
πραγματικό χώρο, κ.α.
Δυνατότητα σύνδεσης QR Codes και Augmented
Reality(AR) markers . Θα πρέπει να διασφαλισθεί
ΝΑΙ
η χρήση της Augmented Reality Markup Language
- ARML 2.0 (OGC) κατά την υλοποίηση.
3 Εφαρμογές για φορητές συσκευές IOs και Android
Προδιαγραφές
Απαίτηση
Εφαρμογές για φορητές συσκευές IOs και Android
διαθέσιμες στα αντίστοιχα αποθετήρια (Google
ΝΑΙ
Play και Apple Store)
Παρουσίαση σε κατηγορίες των σημείων
ΝΑΙ
ενδιαφέροντος
ΝΑΙ
Δυνατότητα αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος
ΝΑΙ
Παρουσίαση προτεινόμενων διαδρομών
Παρουσίαση
προτεινόμενων
σημείων
ενδιαφέροντος σχετικών με τις προτιμήσεις του
ΝΑΙ
χρήστη
Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών διαδρομών
στα σημεία ενδιαφέροντος από τον χρήστη
Προσθήκη
σημείων
ενδιαφέροντος
στα
αγαπημένα

ΝΑΙ

Δυνατότητα προβολής σε χάρτη του κάθε σημείου
ενδιαφέροντος
Δυνατότητα
προβολής
των
σημείων
ενδιαφέροντος που βρίσκονται κοντά μου(με
ένδειξη της απόστασης) μέσα από την κάμερα του
κινητού στρέφοντάς το προς όλες τις
κατευθύνσεις.

ΝΑΙ

Δυνατότητα ξεκλειδώματος παιχνιδιών όταν ο
χρήστης βρίσκεται κοντά σε κάποιο σημείο
ενδιαφέροντος που έχει συνδεθεί με το παιχνίδι.
Συλλογή πόντων και εμβλημάτων(badges) με την
ολοκλήρωση παιχνιδιών. Να περιγραφεί το
προτεινόμενο πλαίσιο παιγνιοποίησης αναλυτικά.
Δυνατότητα σαρώματος QR Code και AR Marker
ενός σημείου και εμφάνιση πληροφοριών για το
σημείο αυτό.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Δυνατότητα εμφάνισης τριδιάστατων χαρακτήρων
μέσα στην εφαρμογή και αλληλεπίδραση με
ΝΑΙ
αυτούς
Καθορισμός από τον χρήστη ενημερώσεων για
εκδηλώσεις που τον ενδιαφέρούν, με βάση την
απόσταση από τον χώρο εκδήλωσης και τον χρόνο
μέχρι την έναρξη της εκδήλωσης.
ΝΑΙ
4 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού
Προδιαγραφές
Απαίτηση
Συλλογή και ψηφιοποίηση όλου του αναγκαίου
υλικού για τις ανάγκες του οδηγού με βάση τις
προδιαγραφές που θα οριστούν στις ενέργειες
προετοιμασίας και σχεδιασμού. Κατ’ ελάχιστον οι
φωτογραφίες θα ληφθούν με μηχανή DLSR
ΝΑΙ
τουλάχιστον 32 MP και το βίντεο θα είναι
τουλάχιστον Full HD (1920 X1080). Θα συλεχθούν
κατ’
ελάχιστο
500
φωτογραφίες.
Τα
συμπληρωματικά κείμενα θα είναι κατ΄ελάχιστο
100 σελίδες.
Εισαγωγή και τεκμηρίωση του πολιτιστικού
ΝΑΙ
υλικού στην ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης
Εισαγωγή συμπληρωματικών τεκμηριωτικών
κείμενων που θα γραφτούν από τον ανάδοχο
ΝΑΙ
ώστε να συνοδεύουν και να ενισχύουν την
ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου.
Συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.)
Κέρκυρας για την λήψη του αναγκαίου
ΝΑΙ
πολυμεσικού υλικού.
Παράδοση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.)
Κέρκυρας για επιμέλεια και έγκριση των κειμένων
του αναδόχου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για
ΝΑΙ
την παραγωγή οπτικού ή/ και ακουστικού υλικού,
που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του
ψηφιακού Έργου.
Συλλογή υλικού για τα παρακάτω σημεία
ενδιαφέροντος:
 Ενετικό φρούριο στον Άγιο Νικόλαο
 Λαογραφικό Μουσείο των Παξών
 Εκκλησίες και εκκλησάκια σε όλο το νησί
(Παλαιοχριστιανική της Αγίας Μαρίνας,
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, κ.α.)
 Ιστορικά - Βιομηχανικά κτήρια (μύλο του
ΝΑΙ
Λεσιανιτη, σπίτι του Ντριχούτση στα
Γραμματικέικα, φάροι, εργοστάσιο του
Ανεμογιάννη , κ.α.
 Παραδοσιακές
στέρνες
(Αγίων
Αποστόλων, Αγίων Αναργύρων, κ.α.)
 Παραδοσιακοί οικισμοί του Γαϊου και της
Λάκκας
 Ταφικά Μνημεία στην θέση ΜαγαζιάΜποϊκάτικα
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Παραλίες

5 Δημιουργία και αξιολόγηση ψηφιακού πολιτιστικού οδηγού Παξών
Προδιαγραφές
Απαίτηση
Απάντηση
Χρήση του υλικού που έχει καταχωρηθεί στην
Ενοποιημένη Πλατφόρμα Διαχείρισης και των
υποσυστημάτων της για την δημιουργία του
ψηφιακού πολιτιστικού οδηγού Παξών.
Καταχώρηση όλων των σημείων ενδιαφέροντος
ανά κατηγορία με περιγραφικά στοιχεία
(φωτογραφίες, κείμενα, κ.α.) και χωρικές
συντεταγμένες.
Δημιουργία διαδραστικών παιχνιδοποιημένων
περιηγήσεων για τα παρακάτω σημεία
ενδιαφέροντος
 Το ενετικό φρούριο στον Άγιο Νικόλαο
(κατ’ ελάχιστο 2 παιχνιδοποιημένες
περιηγήσεις)
 Το Λαογραφικό Μουσείο των Παξών (κατ’
ελάχιστο
2
παιχνιδοποιημένες
περιηγήσεις)
 Παραδοσιακές
στέρνες
(Αγίων
Αποστόλων, Αγίων Αναργύρων, κ.α. –
τουλάχιστον 5 στέρνες ή αντίστοιχες
κατασκευές)
(κατ’
ελάχιστο
1
παιχνιδοποιημένη περιήγηση)
 Παραδοσιακοί οικισμοί του Γαϊου και της
Λάκκας
(κατ’
ελάχιστο
2
παιχνιδοποιημένες
περιηγήσεις
ανά
οικισμό)
Λήψη
υψηλής
ανάλυσης
πανοραμικών
ο
ο
φωτογραφιών 360 και βίντεο 360 ανάλυσης 4Κ
για τα παρακάτω σημεία ενδιαφέροντος:
 Ενετικό φρούριο στον Άγιο Νικόλαο (10
πανοραμικές
φωτογραφίες
υψηλής
ανάλυσης, 2 θέσεις βίντεο 360ο ανάλυσης
4Κ, 1 εναέρια βιντεοσκόπηση (μέσω
drone) 360ο ανάλυσης 4Κ ). Κατ’ ελάχιστο
1 360ο μοιρών πολιτιστική περιηγήση.
 Παραδοσιακός οικισμός Γάης ( (10
πανοραμικές
φωτογραφίες
υψηλής
ο
ανάλυσης, 2 θέσεις βίντεο 360 ανάλυσης
4Κ, 1 εναέρια βιντεοσκόπηση (μέσω
drone) 360ο ανάλυσης 4Κ). Κατ’ ελάχιστο
1 360ο μοιρών πολιτιστική περιηγήση.
 Παραδοσιακός οικισμός Λάκκας
(10
πανοραμικές
φωτογραφίες
υψηλής
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ανάλυσης, 2 θέσεις βίντεο 360ο ανάλυσης
4Κ, 1 εναέρια βιντεοσκόπηση (μέσω
drone) 360ο ανάλυσης 4Κ). Κατ’ ελάχιστο
1 360ο μοιρών πολιτιστική περιηγήση.
 Ιστορικά - Βιομηχανικά κτήρια (μύλος του
Λεσιανιτη (5 πανοραμικές φωτογραφίες
υψηλής ανάλυσης), σπίτι του Ντριχούτση
στα Γραμματικέικα (5 πανοραμικές
φωτογραφίες
υψηλής
ανάλυσης),
Εργοστάσιο
του
Ανεμογιάννη
(5
πανοραμικές
φωτογραφίες
υψηλής
ανάλυσης). Κατ’ ελάχιστο 1 360ο μοιρών
πολιτιστική περιήγηση ανά ιστορικό
κτήριο.
 Λαογραφικό Μουσείο των Παξών (5
πανοραμικές
φωτογραφίες
υψηλής
ανάλυσης, 1 θέση βίντεο 360 ο ανάλυσης
4Κ). Κατ’ ελάχιστο 1 360ο μοιρών
πολιτιστική περιήγηση.
Δυνατότητα να μπορεί ο χρήστης να
παρακολουθήσει τις 360ο Μοιρών Πολιτιστικές
Περιηγήσεις και να αλληλεπιδράσει είτε με
φορητή συσκευή (κινητό, tablet) είτε μέσα από
τον υπολογιστή του.
Γενικές προδιαγραφές εφαρμογών
Προδιαγραφές
Ποιοτικός έλεγχος εφαρμογών
Εκπαίδευση διαχειριστών (στελέχη του Δήμου
Παξών)
Όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα φιλοξενούνται
στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος –
Government Cloud (GCloud) ή άλλη υποδομή που
θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. Οποιεσδήποτε
αναγκαίες άδειες έτοιμου λογισμικού που
απαιτούνται για την λειτουργία των παρεχόμενων
συστημάτων θα προμηθευτούν από τον ανάδοχο
χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Σε κάθε περίπτωση
οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να
μπορούν να τρέξουν στο GCloud.
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ακολουθήσει
όπου είναι εφικτό την διαδικασία του «Ενιαίου
Σχεδιασμού»
όπως
περιγράφεται
στην
παράγραφο 1.3.4 καθώς και τις απαιτήσεις που
περιγράφονται στην συγκεκριμένη παράγραφο.
Το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα παραχθεί,
θα παραδοθεί με την ολοκλήρωση του έργου και
θα συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και
θα διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την
περαιτέρω χρήση του από το φορέα για
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απεριόριστο αριθμών χρηστών/διαχειριστών.
Προδιαγραφές δειγμάτων
Δείγμα εφαρμογής για Android - διαδραστική παιχνιδοποιημένη περιήγηση
Προδιαγραφές
Απαίτηση
Απάντηση
Καταχωρημένα
5
χαρακτηριστικά
σημεία
με συντεταγμένες
εντός του Δακτυλίου των
ΝΑΙ
Αθηνών
που θα επιλέξουν οι υποψήφιοι
ανάδοχοι.
Για κάθε σημείο να υπάρχει μέσα στην εφαρμογή
περιγραφή με κείμενο και φωτογραφίες (3
τουλάχιστον φωτογραφίες ανά σημείο (σύνολο
15)) που θα ληφθούν και θα προστεθούν από τον
ΝΑΙ
υποψήφιο
ανάδοχο
σύμφωνα
με
τις
προδιαγραφές ψηφιοποίησης της προκήρυξης. Οι
φωτογραφίες θα κατατεθούν και ξεχωριστά από
το δείγμα της εφαρμογής στην μέγιστη ανάλυση.
Για κάθε σημείο (από τα 5 που έχει επιλέξει ο
υποψήφιος ανάδοχος) να υπάρχει ένα παιχνίδι
(από τα είδη που προδιαγράφονται στην
προκήρυξη) το οποίο θα ξεκλειδώνει όταν
πλησιάζει ο χρήστης σε απόσταση 25 μέτρα ή
ΝΑΙ
λιγότερο από το σημείο. Στο δείγμα εφαρμογής
θα πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον μία
φόρα το κάθε είδος παιχνιδιού από τα 4 που
προδιαγράφονται στην προκήρυξη.
Συλλογή πόντων με την σωστή απάντηση σε κάθε
ΝΑΙ
παιχνίδι
Προβολή των σημείων αυτών με ένδειξη
ΝΑΙ
απόστασης μέσα από την κάμερα του κινητού
στρέφοντάς το προς όλες τις κατευθύνσεις
Σάρωση ενός Marker (θα πρέπει να
ΝΑΙ
περιλαμβάνεται ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί)
ο οποίος:
ΝΑΙ
 να εμφανίζει ένα τρισδιάστατο εικονικό
χαρακτήρα στον πραγματικό χώρο πάνω
στο marker που να αφηγείται(με
αντίστοιχο animation) το κείμενο ενός
από τα 5 σημεία.
ΝΑΙ
 να υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει η
κατάσταση της προβολής ώστε ο χρήστης
να διαβάζει το περιεχόμενο χωρίς να
χρειάζεται η κάμερα του κινητού να
βλέπει συνέχεια τον marker.
ΝΑΙ
 η ροή της αφήγησης να είναι οδηγούμενη
από το χρήστη
ΝΑΙ
 να μπορεί ο εικονικός χαρακτήρας να
αλλάζει δυναμικά ανά σημείο
ενδιαφέροντος(ανάλογα τι έχει επιλέξει ο
διαχειριστής)
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να υπάρχει ήχος που θα συνοδεύει τα
κείμενα της αφήγησης
 να εμφανίζονται φωτογραφίες
παράλληλα με το κείμενο
Εργαλεία διαχείρισης με τα οποία θα μπορεί να
γίνει τροποποίηση των παραπάνω στοιχείων της
εφαρμογής
(τροποποίηση
υπαρχόντων
δεδομένων (τουλάχιστον φωτογραφίες και
κείμενα) αλλά και προσθήκη ενός νέου σημείου.
Τα διαχειριστικά εργαλεία θα πρέπει να
κατατεθούν και σε μορφή screenshots και σε
μορφή video όπου θα παρουσιάζεται η ζητούμενη
λειτουργικότητα. Ενδέχεται να ζητηθεί να
παρουσιαστεί η εφαρμογή διαχείρισης κατά την
διάρκεια της αξιολόγησης. Θα αξιολογηθεί μόνο η
λειτουργικότητα η οποία αποτυπώνεται στα
screenshots και τα βίντεο, όπως αυτά θα έχουν
υποβληθεί με την προσφορά.
Δείγμα 360ο Μοιρών Πολιτιστικής Περιήγησης
Δείγμα 360ο Μοιρών Πολιτιστικής Περιήγησης με
τρεις τουλάχιστον πανοραμικές φωτογραφίες
υψηλής ανάλυσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της προκήρυξης στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών &
Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη. Η μία πανοραμική
φωτογραφία θα πρέπει να είναι στον εξωτερικό
χώρο του Ιδρύματος και οι άλλες δύο στον
εσωτερικό χώρο.
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