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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γενική εισαγωγή 
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός 
προβάλλεται μέσω ιστοσελίδας (
(application) η οποία μέσω τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας 
(augmentedreality - AR) θα επαυξάνει με τρισδιάστατα μοντέλα μνημείων της 
περιοχής, σε έναν δυσδιάστατο εκτυπωμένο τουριστικό χάρτη, σε πραγματικό 
χρόνο. Τα τρισδιάστατα αυτά μοντέλα θα έχουν προκύψει μέσω σύγχρονων 
μεθόδων τρισδιάστατης αποτύπωσης (3
ψηφιακή βιβλιοθήκη (digitallibrary
μέσω της εφαρμογής, όπου θα μπορεί να δει τόσο τα ίδια τα τρισδιάστατα 
μοντέλα όσο και πλήθος πληροφοριών που θα τα τεκμηριώνουν. Τέλος, η 
εφαρμογή θα προτείνει τουλάχιστον μία διαδρομή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
εντός του Δήμου, κατά μήκος
ο χρήστης θα μπορεί να σαρώνει μέσω της εφαρμογής, και στην συνέχεια να 
εμφανίζονται στην οθόνη της φορητής του συσκευής πληροφορίες σχετικά με το 
σημείο ή το μνημείο αυτό.
 
Σύντομη περιγραφή του έργου
Στα πλαίσια ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Γορτυνίας, οι 
νέες τεχνολογίες στον χώρο της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη των δυνατοτήτων των φορητών συσκευών, έρχονται 
να καλύψουν ορισμένα πρακτικά προβλήμα
πρωτότυπες λύσεις, οι οποίες διεγείρουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Με την 
χρήση τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση (3
επαυξημένη πραγματικότητα (
βιβλιοθήκες (DigitalLibraries
επαφής του επισκέπτη με τα μνημεία της πόλης, μέσω της φορητής του 
συσκευής (smartphone, 
πληροφοριών που τεκμηριώνουν τα μνημεία αυτά. 
Σκοπός του έργου είναι η αποτύπωση του ιστορικού
ψηφιακή μορφή, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την 
ανάδειξη της πόλης της Δημητσάνας και την προσέλκυση περισσότερων 
επισκεπτών, οι οποίοι θα βιώνουν μία ξε
ξενάγησης στην πόλη. 
Το παρόν έργο, αποτελεί παράλληλα την θεμέλιο λίθο για την ψηφιοποίηση της 
πόλης της Δημητσάνας, καθώς στα πλαίσια του θα γίνει η τρισδιάστατη ψηφιακή 
αποτύπωση (3Dscanning
συνέχεια θα αποτελέσουν το υλικό για τη δημιουργία της πρώτης ψηφιακής 
βιβλιοθήκης μνημείων της πόλης. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη, εκτός από τα 
τρισδιάστατα μοντέλα των μνημείων, θα υπάρχουν και όλες εκείνες οι 
πληροφορίες που τα τεκμηριώνουν,
αρχείων και πληροφοριών, όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχος, παραπομπές σε 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού μουσείου που θα 
προβάλλεται μέσω ιστοσελίδας (Web) και εφαρμογής για φορητές συσκευές 

) η οποία μέσω τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας 
) θα επαυξάνει με τρισδιάστατα μοντέλα μνημείων της 

σδιάστατο εκτυπωμένο τουριστικό χάρτη, σε πραγματικό 
χρόνο. Τα τρισδιάστατα αυτά μοντέλα θα έχουν προκύψει μέσω σύγχρονων 
μεθόδων τρισδιάστατης αποτύπωσης (3Dscanning), και θα αποθηκεύονται σε μία 

digitallibrary), στην οποία ο χρήστης θα έχει πρόσβαση 
μέσω της εφαρμογής, όπου θα μπορεί να δει τόσο τα ίδια τα τρισδιάστατα 
μοντέλα όσο και πλήθος πληροφοριών που θα τα τεκμηριώνουν. Τέλος, η 
εφαρμογή θα προτείνει τουλάχιστον μία διαδρομή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
εντός του Δήμου, κατά μήκος της οποίας θα υπάρχουν κωδικοί QR
ο χρήστης θα μπορεί να σαρώνει μέσω της εφαρμογής, και στην συνέχεια να 
εμφανίζονται στην οθόνη της φορητής του συσκευής πληροφορίες σχετικά με το 
σημείο ή το μνημείο αυτό. 

Σύντομη περιγραφή του έργου 
λαίσια ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Γορτυνίας, οι 

νέες τεχνολογίες στον χώρο της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη των δυνατοτήτων των φορητών συσκευών, έρχονται 
να καλύψουν ορισμένα πρακτικά προβλήματα, προσφέροντας αξιόπιστες και 
πρωτότυπες λύσεις, οι οποίες διεγείρουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Με την 
χρήση τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση (3
επαυξημένη πραγματικότητα (AugmentedReality - AR) και οι ψηφιακές 

DigitalLibraries), παρέχεται πλέον η δυνατότητα διαδραστικής 
επαφής του επισκέπτη με τα μνημεία της πόλης, μέσω της φορητής του 

, tablet), ενώ ταυτόχρονα έχει πρόσβαση σε πλήθος 
πληροφοριών που τεκμηριώνουν τα μνημεία αυτά.  
Σκοπός του έργου είναι η αποτύπωση του ιστορικού- πολιτιστικού πλούτου σε 
ψηφιακή μορφή, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την 
ανάδειξη της πόλης της Δημητσάνας και την προσέλκυση περισσότερων 
επισκεπτών, οι οποίοι θα βιώνουν μία ξεχωριστή και διαδραστική εμπειρία 

Το παρόν έργο, αποτελεί παράλληλα την θεμέλιο λίθο για την ψηφιοποίηση της 
πόλης της Δημητσάνας, καθώς στα πλαίσια του θα γίνει η τρισδιάστατη ψηφιακή 

Dscanning) των σημαντικότερων μνημείων της, τα οποία στη 
συνέχεια θα αποτελέσουν το υλικό για τη δημιουργία της πρώτης ψηφιακής 
βιβλιοθήκης μνημείων της πόλης. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη, εκτός από τα 
τρισδιάστατα μοντέλα των μνημείων, θα υπάρχουν και όλες εκείνες οι 
πληροφορίες που τα τεκμηριώνουν, σε όλες τις πιθανές μορφές ψηφιακών 
αρχείων και πληροφοριών, όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχος, παραπομπές σε 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ψηφιακού μουσείου που θα 
) και εφαρμογής για φορητές συσκευές 

) η οποία μέσω τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας 
) θα επαυξάνει με τρισδιάστατα μοντέλα μνημείων της 

σδιάστατο εκτυπωμένο τουριστικό χάρτη, σε πραγματικό 
χρόνο. Τα τρισδιάστατα αυτά μοντέλα θα έχουν προκύψει μέσω σύγχρονων 

), και θα αποθηκεύονται σε μία 
α έχει πρόσβαση 

μέσω της εφαρμογής, όπου θα μπορεί να δει τόσο τα ίδια τα τρισδιάστατα 
μοντέλα όσο και πλήθος πληροφοριών που θα τα τεκμηριώνουν. Τέλος, η 
εφαρμογή θα προτείνει τουλάχιστον μία διαδρομή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

QR, τους οποίους 
ο χρήστης θα μπορεί να σαρώνει μέσω της εφαρμογής, και στην συνέχεια να 
εμφανίζονται στην οθόνη της φορητής του συσκευής πληροφορίες σχετικά με το 

λαίσια ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Γορτυνίας, οι 
νέες τεχνολογίες στον χώρο της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη των δυνατοτήτων των φορητών συσκευών, έρχονται 

τα, προσφέροντας αξιόπιστες και 
πρωτότυπες λύσεις, οι οποίες διεγείρουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Με την 
χρήση τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση (3DScanning), η 

) και οι ψηφιακές 
), παρέχεται πλέον η δυνατότητα διαδραστικής 

επαφής του επισκέπτη με τα μνημεία της πόλης, μέσω της φορητής του 
), ενώ ταυτόχρονα έχει πρόσβαση σε πλήθος 

πολιτιστικού πλούτου σε 
ψηφιακή μορφή, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την 
ανάδειξη της πόλης της Δημητσάνας και την προσέλκυση περισσότερων 

χωριστή και διαδραστική εμπειρία 

Το παρόν έργο, αποτελεί παράλληλα την θεμέλιο λίθο για την ψηφιοποίηση της 
πόλης της Δημητσάνας, καθώς στα πλαίσια του θα γίνει η τρισδιάστατη ψηφιακή 

της, τα οποία στη 
συνέχεια θα αποτελέσουν το υλικό για τη δημιουργία της πρώτης ψηφιακής 
βιβλιοθήκης μνημείων της πόλης. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη, εκτός από τα 
τρισδιάστατα μοντέλα των μνημείων, θα υπάρχουν και όλες εκείνες οι 

σε όλες τις πιθανές μορφές ψηφιακών 
αρχείων και πληροφοριών, όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχος, παραπομπές σε 



 
 
 

ιστότοπους, συντεταγμένες τοποθεσίας κ.α. Στο παρόν έργο, τα μνημεία που θα 
επιλεγούν θα βρίσκονται κατά μήκος τουλάχιστον μίας διαδρομής (που 
επιλεγεί από τον Δήμο) και στην οποία θα τοποθετηθούν εκτυπωμένοι κωδικοί 
QR (QRcodes), σε εμφανή σημεία.  Οι κωδικοί 
στον επισκέπτη ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα αντικείμενο ή μία περιοχή με 
ιστορικό- πολιτιστικό ενδι
που θα έχει ο επισκέπτης στη φορητή του συσκευή, θα σαρώνει τον κωδικό 
αποκτώντας έτσι πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη και πιο συγκεκριμένα στο 
αντικείμενο ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Η εμπειρί
ψηφιακή βιβλιοθήκη θα είναι διαδραστική, δηλαδή θα μπορεί να περιστρέφει και 
να μεγεθύνει το τρισδιάστατο μοντέλο του μνημείου που θα εμφανίζεται στην 
οθόνη του, καθώς επίσης και να επιλέγει ποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό 
(π.χ. για ένα άγαλμα ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν πληροφορίες μόνο σχετικά με 
την κατασκευή και τον δημιουργό του και όχι με την τοποθεσία ή τον συμβολισμό 
του). 
 
Το παραδοτέο του έργου είναι μία εφαρμογή (
εγκατασταθεί σε φορητές συσκευέ
έχει τέσσερις βασικές λειτουργίες:
1. Λειτουργία επαυξημένης πραγματικότητας (
οποίας ένας φυσικός τουριστικός χάρτης θα επαυξάνεται με τρισδιάστατα 
μοντέλα μνημείων της πόλης, τ
συσκευής και θα είναι διαδραστικά με τον χρήστη.
2. Λειτουργία βιβλιοθήκης τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων (
μνημείων της πόλης, τα οποία θα συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό που 
θα παρέχει σχετικές πληροφορίες.
3. Λειτουργία αναγνώρισης κωδικών 
βρίσκονται σε τοπόσημα της πόλης, και αυτόματη εμφάνιση πληροφοριών 
σχετικά με αυτά τα σημεία.
4. Λειτουργία εμφάνισης μίας ή περισσότερων διαδρομών εντός της πόλης 
(culturalrouteguide), οι οποίες θα χαρακτηριστούν ως "πολιτιστικές διαδρομές" 
και θα ενώνουν σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος μεταξύ τους.  
 
Ακολουθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή των ενοτήτων, ο τρόπος με τον οποίο θα 
αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της πρώτης 
επίσης και χρονοδιάγραμμα σχετικά με την υλοποίησή τους.
 

a. Τρισδιάστατη αποτύπωση των μνημείων της πόλης
Αρχικά, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η τρισδιάστατη σάρωση και η 
ψηφιοποίηση ορισμένων προκαθορισμένων μνημείων και
Ως τρισδιάστατη σάρωση, νοείται η χρήση τεχνικών μέσων, με σκοπό την 
ψηφιακή καταγραφή και την αποτύπωση των φυσικών διαστάσεων και της 
γεωμετρίας ενός αντικειμένου, καθώς επίσης και των χρωμάτων που αυτό 
περιλαμβάνει στις επιφάνειες 
θα είναι ένα ψηφιακό αρχείο μορφής, το οποίο θα περιλαμβάνει την τρισδιάστατη 
γεωμετρία ενός αντικειμένου καθώς επίσης και τα γραφικά (
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ιστότοπους, συντεταγμένες τοποθεσίας κ.α. Στο παρόν έργο, τα μνημεία που θα 
επιλεγούν θα βρίσκονται κατά μήκος τουλάχιστον μίας διαδρομής (που 
επιλεγεί από τον Δήμο) και στην οποία θα τοποθετηθούν εκτυπωμένοι κωδικοί 

), σε εμφανή σημεία.  Οι κωδικοί QR θα αποτελούν μία επισήμανση 
στον επισκέπτη ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα αντικείμενο ή μία περιοχή με 

πολιτιστικό ενδιαφέρον, και στη συνέχεια με τη χρήση της εφαρμογής 
που θα έχει ο επισκέπτης στη φορητή του συσκευή, θα σαρώνει τον κωδικό 
αποκτώντας έτσι πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη και πιο συγκεκριμένα στο 
αντικείμενο ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Η εμπειρία του χρήστη με την 
ψηφιακή βιβλιοθήκη θα είναι διαδραστική, δηλαδή θα μπορεί να περιστρέφει και 
να μεγεθύνει το τρισδιάστατο μοντέλο του μνημείου που θα εμφανίζεται στην 
οθόνη του, καθώς επίσης και να επιλέγει ποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό 

να άγαλμα ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν πληροφορίες μόνο σχετικά με 
την κατασκευή και τον δημιουργό του και όχι με την τοποθεσία ή τον συμβολισμό 

Το παραδοτέο του έργου είναι μία εφαρμογή (application) που θα μπορεί να 
εγκατασταθεί σε φορητές συσκευές (smartphones, tablets κτλ.), και η οποία θα 
έχει τέσσερις βασικές λειτουργίες: 

Λειτουργία επαυξημένης πραγματικότητας (augmentedreality - 
οποίας ένας φυσικός τουριστικός χάρτης θα επαυξάνεται με τρισδιάστατα 
μοντέλα μνημείων της πόλης, τα οποία θα εμφανίζονται στην οθόνη φορητής 
συσκευής και θα είναι διαδραστικά με τον χρήστη. 

Λειτουργία βιβλιοθήκης τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων (
μνημείων της πόλης, τα οποία θα συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό που 

τικές πληροφορίες. 
. Λειτουργία αναγνώρισης κωδικών QR (QRcodereader), οι οποίοι θα 

βρίσκονται σε τοπόσημα της πόλης, και αυτόματη εμφάνιση πληροφοριών 
σχετικά με αυτά τα σημεία. 

Λειτουργία εμφάνισης μίας ή περισσότερων διαδρομών εντός της πόλης 
), οι οποίες θα χαρακτηριστούν ως "πολιτιστικές διαδρομές" 

και θα ενώνουν σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος μεταξύ τους.   

Ακολουθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή των ενοτήτων, ο τρόπος με τον οποίο θα 
αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της πρώτης ενότητας από την δεύτερη, καθώς 
επίσης και χρονοδιάγραμμα σχετικά με την υλοποίησή τους. 

Τρισδιάστατη αποτύπωση των μνημείων της πόλης 
Αρχικά, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η τρισδιάστατη σάρωση και η 
ψηφιοποίηση ορισμένων προκαθορισμένων μνημείων και τοποσήμων της πόλης. 
Ως τρισδιάστατη σάρωση, νοείται η χρήση τεχνικών μέσων, με σκοπό την 
ψηφιακή καταγραφή και την αποτύπωση των φυσικών διαστάσεων και της 
γεωμετρίας ενός αντικειμένου, καθώς επίσης και των χρωμάτων που αυτό 
περιλαμβάνει στις επιφάνειες του. Το αποτέλεσμα της τρισδιάστατης σάρωσης, 
θα είναι ένα ψηφιακό αρχείο μορφής, το οποίο θα περιλαμβάνει την τρισδιάστατη 
γεωμετρία ενός αντικειμένου καθώς επίσης και τα γραφικά (

ιστότοπους, συντεταγμένες τοποθεσίας κ.α. Στο παρόν έργο, τα μνημεία που θα 
επιλεγούν θα βρίσκονται κατά μήκος τουλάχιστον μίας διαδρομής (που θα 
επιλεγεί από τον Δήμο) και στην οποία θα τοποθετηθούν εκτυπωμένοι κωδικοί 

θα αποτελούν μία επισήμανση 
στον επισκέπτη ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα αντικείμενο ή μία περιοχή με 

αφέρον, και στη συνέχεια με τη χρήση της εφαρμογής 
που θα έχει ο επισκέπτης στη φορητή του συσκευή, θα σαρώνει τον κωδικό QR 
αποκτώντας έτσι πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη και πιο συγκεκριμένα στο 

α του χρήστη με την 
ψηφιακή βιβλιοθήκη θα είναι διαδραστική, δηλαδή θα μπορεί να περιστρέφει και 
να μεγεθύνει το τρισδιάστατο μοντέλο του μνημείου που θα εμφανίζεται στην 
οθόνη του, καθώς επίσης και να επιλέγει ποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό 

να άγαλμα ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν πληροφορίες μόνο σχετικά με 
την κατασκευή και τον δημιουργό του και όχι με την τοποθεσία ή τον συμβολισμό 

) που θα μπορεί να 
κτλ.), και η οποία θα 

 AR), μέσω της 
οποίας ένας φυσικός τουριστικός χάρτης θα επαυξάνεται με τρισδιάστατα 

α οποία θα εμφανίζονται στην οθόνη φορητής 

Λειτουργία βιβλιοθήκης τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων (virtuallibrary) 
μνημείων της πόλης, τα οποία θα συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό που 

), οι οποίοι θα 
βρίσκονται σε τοπόσημα της πόλης, και αυτόματη εμφάνιση πληροφοριών 

Λειτουργία εμφάνισης μίας ή περισσότερων διαδρομών εντός της πόλης 
), οι οποίες θα χαρακτηριστούν ως "πολιτιστικές διαδρομές" 

Ακολουθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή των ενοτήτων, ο τρόπος με τον οποίο θα 
ενότητας από την δεύτερη, καθώς 

Αρχικά, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η τρισδιάστατη σάρωση και η 
τοποσήμων της πόλης. 

Ως τρισδιάστατη σάρωση, νοείται η χρήση τεχνικών μέσων, με σκοπό την 
ψηφιακή καταγραφή και την αποτύπωση των φυσικών διαστάσεων και της 
γεωμετρίας ενός αντικειμένου, καθώς επίσης και των χρωμάτων που αυτό 

του. Το αποτέλεσμα της τρισδιάστατης σάρωσης, 
θα είναι ένα ψηφιακό αρχείο μορφής, το οποίο θα περιλαμβάνει την τρισδιάστατη 
γεωμετρία ενός αντικειμένου καθώς επίσης και τα γραφικά (textures) που 



 
 
 

αφορούν τα χρώματα στην επιφάνεια του. Σε περίπτωση που οι πλ
σχετικά με τα γραφικά του αντικειμένου (
ίδιο αρχείο με αυτό της τρισδιάστατης γεωμετρίας, θα πρέπει το τελευταίο να 
συνοδεύεται από το αντίστοιχο αρχείο γραφικών.
Τα μνημεία που έχουν επιλεγεί είναι δέκα (10) 
μεγάλα και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
 

Α/Α Περιγραφή μνημείου

1 Ζωοδόχος  Πηγή -Στεμνίτσα

2 
Ιερά Μόνη Φιλοσόφου

 

3 
Ιερά Μονή Αιμυαλών
Κολοκοτρωναίων  

 

4 
Οικία Παλαιών Πατρών Γερμανού 
Δημητσάνα  

 

5 
Μουσείο Υδροκίνησης

 

6 
Βιβλιοθήκη Δημητσάνας

 

7 Μοναστήρι Αγ. Ιωάννη Π

 

8 Οικία Πλαπούτα- Παλούμπα

 

9 Χωριό Αγιονέρι -Μπέτσι
Καλλιντέρη  

 

10 Αρχοντικό Δελληγιάννη

 

 
 
Στις κατηγορίες μεγέθους "Πολύ μεγάλα" και "Μεγάλα", προτεινόμενες και 
αποδεκτές μέθοδοι σάρωσης είναι η φωτογραμμετρία ή η αποτύπωση με σκάνερ 
τύπου LiDAR. Αμφότερες είναι αποδεκτές, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος 
που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την δυνατότητα αποτύπωσης όλων των 
λεπτομερειών της εξωτερικής επιφάνειας των αντικειμένων, καθώς επίσης και τις 
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αφορούν τα χρώματα στην επιφάνεια του. Σε περίπτωση που οι πλ
σχετικά με τα γραφικά του αντικειμένου (textures) δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
ίδιο αρχείο με αυτό της τρισδιάστατης γεωμετρίας, θα πρέπει το τελευταίο να 
συνοδεύεται από το αντίστοιχο αρχείο γραφικών. 
Τα μνημεία που έχουν επιλεγεί είναι δέκα (10) σε αριθμό, μικρά, μεσαία και 
μεγάλα και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Περιγραφή μνημείου Μέγεθος Είδος Μνημείου

Στεμνίτσα  

Παραδοσιακά κτήρια

ιλοσόφου-Κρυφό Σχολειό 
 

Ιερά Μονή Αιμυαλών-Ληνός 
 

αλαιών Πατρών Γερμανού -
 

δροκίνησης-Δημητσάνα  
 

Βιβλιοθήκη Δημητσάνας  
 

Μοναστήρι Αγ. Ιωάννη Προδρόμου   

Παλούμπα  

Μπέτσι- Αλώνι  

Αρχοντικό Δελληγιάννη-Λαγκάδια   

Στις κατηγορίες μεγέθους "Πολύ μεγάλα" και "Μεγάλα", προτεινόμενες και 
αποδεκτές μέθοδοι σάρωσης είναι η φωτογραμμετρία ή η αποτύπωση με σκάνερ 

. Αμφότερες είναι αποδεκτές, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος 
που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την δυνατότητα αποτύπωσης όλων των 
λεπτομερειών της εξωτερικής επιφάνειας των αντικειμένων, καθώς επίσης και τις 

αφορούν τα χρώματα στην επιφάνεια του. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
) δεν συμπεριλαμβάνονται στο 

ίδιο αρχείο με αυτό της τρισδιάστατης γεωμετρίας, θα πρέπει το τελευταίο να 

σε αριθμό, μικρά, μεσαία και 

Είδος Μνημείου 

Παραδοσιακά κτήρια 

 

Στις κατηγορίες μεγέθους "Πολύ μεγάλα" και "Μεγάλα", προτεινόμενες και 
αποδεκτές μέθοδοι σάρωσης είναι η φωτογραμμετρία ή η αποτύπωση με σκάνερ 

. Αμφότερες είναι αποδεκτές, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος 
που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την δυνατότητα αποτύπωσης όλων των 
λεπτομερειών της εξωτερικής επιφάνειας των αντικειμένων, καθώς επίσης και τις 



 
 
 

χρωματικές του πληροφορίες. Η αποτύπωση αυτών των αν
να γίνει με επίγεια αλλά και εναέρια μέσα (χρήση 
χειριστή) με σκοπό την πλήρη αποτύπωση όλων των επιφανειών τους.
Στην κατηγορία μεγέθους "Μεσαίου μεγέθους" αποδεκτή είναι οποιαδήποτε 
μέθοδος χρησιμοποιεί κατάλλ
σάρωσης (3Dscanner) με ακρίβεια σάρωσης τουλάχιστον 0.5
πρέπει να αποδεικνύεται από τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
κατασκευαστή. Ακρίβεια σάρωσης χειρότερη από 0.5
και άνω) δεν θεωρείται αποδεκτή. Επίσης, ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 
(3Dscanner) θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αποτύπωσης των χρωμάτων του 
αντικειμένου από τον ίδιο τον σαρωτή (3
αποτύπωση της τρισδιάστατης γεωμετρίας, ώστε να 
αποκλίσεις του χρωματικού χάρτη (
γεωμετρία.  
Η τρισδιάστατη σάρωση αφορά μόνο την αποτύπωση της εξωτερικής γεωμετρίας 
των αντικειμένων και όχι της εσωτερικής τους μορφής ή δομής. Στις περιπτώσεις 
κτιρίων, η σάρωση επίσης αφορά την αποτύπωση μόνο των εξωτερικών χώρων 
και επιφανειών τους και όχι τους εσωτερικούς τους χώρους. Ως εσωτερικοί χώροι 
νοούνται όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι στεγασμένοι.
 
Τα παραδοτέα αυτής της ενότητας θα είναι αρχεία της μορφ
και της ακρίβειας που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Για 
τεχνικούς λόγους της εφαρμογής (αύξηση ταχύτητας, μείωση του μεγέθους της 
εφαρμογής, μείωση των απαιτούμενων πόρων συστήματος των φορητών 
συσκευών κ.α.), είναι αποδεκ
ακρίβειας, με την προϋπόθεση να μην αλλοιώνεται αισθητά το οπτικό 
αποτέλεσμα κατά την χρήση της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, με την 
ολοκλήρωση του παρόντος έργου, τα αρχεία που θα παραδοθούν στον Δήμο θα 
πρέπει έχουν την βέλτιστη ακρίβεια που θα προκύψει από την διαδικασία της 
σάρωσης. 
 
 
b. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας (Web) και της 
εφαρμογής (application)
Πριν την έναρξη υλοποίησης της εφαρμογής είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν 
ορισμένες εργασίες, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη της εφαρμογής. Αυτές οι εργασίες είναι:

 Συλλογή πληροφοριών ιστορικής τεκμηρίωσης των μνημείων
Κατά την διάρκεια της τρισδιάστατης αποτύπωσης των μνημείων της πόλης, 
προβλέπεται η συλλογή δεδομένων σχετικά με αυτά, με σκοπό την ιστορική τους 
τεκμηρίωση. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι πάσης φύσεως πληροφορίες που 
αφορούν το μνημείο, όπως για παράδειγμα η ιστορία του, πρόσωπα που 
συνδέονται με αυτό, μαρτυρίες ανθρώπων, φωτογραφίες, ηχη
ή/και οποιασδήποτε άλλης φύσεως οπτικοακουστικό υλικό ή παραπομπές σε 
ιστότοπους. Η συλλογή τους θα γίνει σε συνεργασία με τον Δήμο, ο οποίος θα 
αξιολογήσει και την ιστορική τους ακρίβεια. Όλα αυτά τα δεδομένα, θα 
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χρωματικές του πληροφορίες. Η αποτύπωση αυτών των αντικειμένων θα πρέπει 
να γίνει με επίγεια αλλά και εναέρια μέσα (χρήση drone από πιστοποιημένο 
χειριστή) με σκοπό την πλήρη αποτύπωση όλων των επιφανειών τους.
Στην κατηγορία μεγέθους "Μεσαίου μεγέθους" αποδεκτή είναι οποιαδήποτε 
μέθοδος χρησιμοποιεί κατάλληλο επαγγελματικό εξοπλισμό τρισδιάστατης 

) με ακρίβεια σάρωσης τουλάχιστον 0.5mm
πρέπει να αποδεικνύεται από τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
κατασκευαστή. Ακρίβεια σάρωσης χειρότερη από 0.5mm (δηλαδή από 0.51

δεν θεωρείται αποδεκτή. Επίσης, ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 
) θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αποτύπωσης των χρωμάτων του 

αντικειμένου από τον ίδιο τον σαρωτή (3Dscanner) ταυτόχρονα με την 
αποτύπωση της τρισδιάστατης γεωμετρίας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
αποκλίσεις του χρωματικού χάρτη (texturemap) σε σχέση με την τρισδιάστατη 

Η τρισδιάστατη σάρωση αφορά μόνο την αποτύπωση της εξωτερικής γεωμετρίας 
των αντικειμένων και όχι της εσωτερικής τους μορφής ή δομής. Στις περιπτώσεις 
τιρίων, η σάρωση επίσης αφορά την αποτύπωση μόνο των εξωτερικών χώρων 

και επιφανειών τους και όχι τους εσωτερικούς τους χώρους. Ως εσωτερικοί χώροι 
νοούνται όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι στεγασμένοι. 

Τα παραδοτέα αυτής της ενότητας θα είναι αρχεία της μορφής, του περιεχομένου 
και της ακρίβειας που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Για 
τεχνικούς λόγους της εφαρμογής (αύξηση ταχύτητας, μείωση του μεγέθους της 
εφαρμογής, μείωση των απαιτούμενων πόρων συστήματος των φορητών 
συσκευών κ.α.), είναι αποδεκτή η χρήση τρισδιάστατων αρχείων μικρότερης 
ακρίβειας, με την προϋπόθεση να μην αλλοιώνεται αισθητά το οπτικό 
αποτέλεσμα κατά την χρήση της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, με την 
ολοκλήρωση του παρόντος έργου, τα αρχεία που θα παραδοθούν στον Δήμο θα 

έχουν την βέλτιστη ακρίβεια που θα προκύψει από την διαδικασία της 

b. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας (Web) και της 
εφαρμογής (application) 
Πριν την έναρξη υλοποίησης της εφαρμογής είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν 

εργασίες, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη της εφαρμογής. Αυτές οι εργασίες είναι: 

Συλλογή πληροφοριών ιστορικής τεκμηρίωσης των μνημείων
Κατά την διάρκεια της τρισδιάστατης αποτύπωσης των μνημείων της πόλης, 

λογή δεδομένων σχετικά με αυτά, με σκοπό την ιστορική τους 
τεκμηρίωση. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι πάσης φύσεως πληροφορίες που 
αφορούν το μνημείο, όπως για παράδειγμα η ιστορία του, πρόσωπα που 
συνδέονται με αυτό, μαρτυρίες ανθρώπων, φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουμέντα 
ή/και οποιασδήποτε άλλης φύσεως οπτικοακουστικό υλικό ή παραπομπές σε 
ιστότοπους. Η συλλογή τους θα γίνει σε συνεργασία με τον Δήμο, ο οποίος θα 
αξιολογήσει και την ιστορική τους ακρίβεια. Όλα αυτά τα δεδομένα, θα 

τικειμένων θα πρέπει 
από πιστοποιημένο 

χειριστή) με σκοπό την πλήρη αποτύπωση όλων των επιφανειών τους. 
Στην κατηγορία μεγέθους "Μεσαίου μεγέθους" αποδεκτή είναι οποιαδήποτε 

ηλο επαγγελματικό εξοπλισμό τρισδιάστατης 
mm, η οποία θα 

πρέπει να αποδεικνύεται από τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
(δηλαδή από 0.51mm 

δεν θεωρείται αποδεκτή. Επίσης, ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 
) θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αποτύπωσης των χρωμάτων του 

) ταυτόχρονα με την 
αποφευχθούν τυχόν 

) σε σχέση με την τρισδιάστατη 

Η τρισδιάστατη σάρωση αφορά μόνο την αποτύπωση της εξωτερικής γεωμετρίας 
των αντικειμένων και όχι της εσωτερικής τους μορφής ή δομής. Στις περιπτώσεις 
τιρίων, η σάρωση επίσης αφορά την αποτύπωση μόνο των εξωτερικών χώρων 

και επιφανειών τους και όχι τους εσωτερικούς τους χώρους. Ως εσωτερικοί χώροι 

ής, του περιεχομένου 
και της ακρίβειας που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Για 
τεχνικούς λόγους της εφαρμογής (αύξηση ταχύτητας, μείωση του μεγέθους της 
εφαρμογής, μείωση των απαιτούμενων πόρων συστήματος των φορητών 

τή η χρήση τρισδιάστατων αρχείων μικρότερης 
ακρίβειας, με την προϋπόθεση να μην αλλοιώνεται αισθητά το οπτικό 
αποτέλεσμα κατά την χρήση της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, με την 
ολοκλήρωση του παρόντος έργου, τα αρχεία που θα παραδοθούν στον Δήμο θα 

έχουν την βέλτιστη ακρίβεια που θα προκύψει από την διαδικασία της 

b. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας (Web) και της 

Πριν την έναρξη υλοποίησης της εφαρμογής είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν 
εργασίες, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για την 

Συλλογή πληροφοριών ιστορικής τεκμηρίωσης των μνημείων 
Κατά την διάρκεια της τρισδιάστατης αποτύπωσης των μνημείων της πόλης, 

λογή δεδομένων σχετικά με αυτά, με σκοπό την ιστορική τους 
τεκμηρίωση. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι πάσης φύσεως πληροφορίες που 
αφορούν το μνημείο, όπως για παράδειγμα η ιστορία του, πρόσωπα που 

τικά ντοκουμέντα 
ή/και οποιασδήποτε άλλης φύσεως οπτικοακουστικό υλικό ή παραπομπές σε 
ιστότοπους. Η συλλογή τους θα γίνει σε συνεργασία με τον Δήμο, ο οποίος θα 
αξιολογήσει και την ιστορική τους ακρίβεια. Όλα αυτά τα δεδομένα, θα 



 
 
 

συνοδεύουν το τρισδιάστατ
χρήστη της εφαρμογής, είτε με την σάρωση 
χρήση της λειτουργίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης (
αυτή προβλέπεται να διαρκέσει το μέγιστο 3 μήνες, προτείνετ
κατά την έναρξη του έργου (μήνας 1
έναρξη της εργασίας "Ανάπτυξη της εφαρμογής" (πριν τον μήνα 14).
 

 Δημιουργία κωδικών 
Πριν την έναρξη υλοποίησης της εργασίας "Σχεδιασμός επαυξημένης
πραγματικότητας" (AugmentedReality
οι οποίοι θα βρίσκονται σε εμφανή σημεία κατά μήκος των πολιτιστικών 
διαδρομών, και σε σημεία όπου υπάρχει κάποιο αντικείμενο ή περιοχή 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αυτοί οι κωδικοί 
επιφάνεια ή ανάγλυφοι. Σκοπός της ύπαρξής τους είναι η σάρωσή τους από τον 
χρήστη μέσω της φορητής του συσκευής, η αναγνώρισή τους από την εφαρμογή 
και στην συνέχεια η αυτόματη εμφάνιση πληροφοριών (κείμενα, οπτικοακουστικό 
υλικό, τρισδιάστατα μοντέλα κ.α.) σχετικά με το αντικείμενο ή την περιοχή στην 
οποία αναφέρεται. Η εργασία αυτή προβλέπεται να διαρκέσει το μέγιστο 1 μήνα 
και πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη υλοποίησης της εργασίας 
"Σχεδιασμός επαυξημένης πραγματικότη
 

 Σχεδιασμός επαυξημένης πραγματικότητας (
Κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας, προβλέπεται η ανάπτυξη όλων εκείνων 
των εργαλείων και των διεργασιών τα οποία είναι απαραίτητα ώστε η φορητή 
συσκευή, με την χρήση της
κάμερας της συσκευής) σημεία
συνέχεια να προβάλει στην οθόνη πληροφορίες όπως κείμενα, οπτικοακουστικό 
υλικό ή ακόμα και τρισδιάστατες διαδραστικές απεικονίσεις α
ένα άγαλμα σε τρισδιάστατη μορφή όπου ο χρήστης θα είναι σε θέση να το 
περιστρέψει ή/και να το μεγεθύνει ώστε να παρατηρήσει λεπτομέρειες επάνω την 
επιφάνεια του). Προϋπόθεση στον σχεδιασμό αυτής της λειτουργίας είναι η 
χρήση ενός προκαθορισμένου τουριστικού χάρτη ως στόχου, και στην συνέχεια η 
εμφάνιση, στην οθόνη της φορητής συσκευής, των τρισδιάστατων μορφών των 
μνημείων που θα έχουν αποτυπωθεί στην ενότητα εργασίας  " 
αποτύπωση των μνημείων της πόλης μέσω τρισδιάστατων 
(3Dscanning)". Η αναγνώριση του τουριστικού χάρτη ως του επιθυμητού στόχου 
επάνω στον οποίο θα προβάλλονται οι πληροφορίες, θα γίνεται με την χρήση 
λογισμικού αναγνώρισης εικόνας (
κωδικών QR. Η εργασία αυτή πρ
πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση της ενότητας εργασίας  "
Τρισδιάστατη αποτύπωση των μνημείων της πόλης μέσω τρισδιάστατων 
σαρώσεων (3Dscanning
"Σχεδιασμού χάρτη και διαδρομής" (μετά τον μήνα 11).
 

 Σχεδιασμός περιβάλλοντος εφαρμογής (userinterface)
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συνοδεύουν το τρισδιάστατο αρχείο του μνημείου και θα εμφανίζονται στον 
χρήστη της εφαρμογής, είτε με την σάρωση QR κωδικών (QRcodes
χρήση της λειτουργίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης (virtuallibrary
αυτή προβλέπεται να διαρκέσει το μέγιστο 3 μήνες, προτείνεται να υλοποιηθεί 
κατά την έναρξη του έργου (μήνας 1-3) και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την 
έναρξη της εργασίας "Ανάπτυξη της εφαρμογής" (πριν τον μήνα 14).

Δημιουργία κωδικών QR (QRcodes) 
Πριν την έναρξη υλοποίησης της εργασίας "Σχεδιασμός επαυξημένης

AugmentedReality), προβλέπεται η δημιουργία κωδικών 
οι οποίοι θα βρίσκονται σε εμφανή σημεία κατά μήκος των πολιτιστικών 
διαδρομών, και σε σημεία όπου υπάρχει κάποιο αντικείμενο ή περιοχή 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αυτοί οι κωδικοί θα είναι εκτυπωμένοι σε κάποια 
επιφάνεια ή ανάγλυφοι. Σκοπός της ύπαρξής τους είναι η σάρωσή τους από τον 
χρήστη μέσω της φορητής του συσκευής, η αναγνώρισή τους από την εφαρμογή 
και στην συνέχεια η αυτόματη εμφάνιση πληροφοριών (κείμενα, οπτικοακουστικό 

λικό, τρισδιάστατα μοντέλα κ.α.) σχετικά με το αντικείμενο ή την περιοχή στην 
οποία αναφέρεται. Η εργασία αυτή προβλέπεται να διαρκέσει το μέγιστο 1 μήνα 
και πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη υλοποίησης της εργασίας 
"Σχεδιασμός επαυξημένης πραγματικότητας" (πριν τον μήνα 11). 

Σχεδιασμός επαυξημένης πραγματικότητας (AugmentedReality
Κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας, προβλέπεται η ανάπτυξη όλων εκείνων 
των εργαλείων και των διεργασιών τα οποία είναι απαραίτητα ώστε η φορητή 
συσκευή, με την χρήση της εφαρμογής, να είναι ικανή να αναγνωρίσει (μέσω της 
κάμερας της συσκευής) σημεία-στόχους (π.χ. τους κωδικούς QR
συνέχεια να προβάλει στην οθόνη πληροφορίες όπως κείμενα, οπτικοακουστικό 
υλικό ή ακόμα και τρισδιάστατες διαδραστικές απεικονίσεις αντικειμένων (π.χ. 
ένα άγαλμα σε τρισδιάστατη μορφή όπου ο χρήστης θα είναι σε θέση να το 
περιστρέψει ή/και να το μεγεθύνει ώστε να παρατηρήσει λεπτομέρειες επάνω την 
επιφάνεια του). Προϋπόθεση στον σχεδιασμό αυτής της λειτουργίας είναι η 

ρισμένου τουριστικού χάρτη ως στόχου, και στην συνέχεια η 
εμφάνιση, στην οθόνη της φορητής συσκευής, των τρισδιάστατων μορφών των 
μνημείων που θα έχουν αποτυπωθεί στην ενότητα εργασίας  " a. Τρισδιάστατη 
αποτύπωση των μνημείων της πόλης μέσω τρισδιάστατων 

)". Η αναγνώριση του τουριστικού χάρτη ως του επιθυμητού στόχου 
επάνω στον οποίο θα προβάλλονται οι πληροφορίες, θα γίνεται με την χρήση 
λογισμικού αναγνώρισης εικόνας (imagerecognition) και χωρίς την χρήση 

. Η εργασία αυτή προβλέπεται να διαρκέσει το μέγιστο 2 μήνες και 
πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση της ενότητας εργασίας  "
Τρισδιάστατη αποτύπωση των μνημείων της πόλης μέσω τρισδιάστατων 

Dscanning)", καθώς επίσης και μετά την ολοκλήρωση του 
χάρτη και διαδρομής" (μετά τον μήνα 11). 

Σχεδιασμός περιβάλλοντος εφαρμογής (userinterface) 

ο αρχείο του μνημείου και θα εμφανίζονται στον 
QRcodes), είτε με την 

virtuallibrary). Η εργασία 
αι να υλοποιηθεί 

3) και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την 
έναρξη της εργασίας "Ανάπτυξη της εφαρμογής" (πριν τον μήνα 14). 

Πριν την έναρξη υλοποίησης της εργασίας "Σχεδιασμός επαυξημένης 
), προβλέπεται η δημιουργία κωδικών QR, 

οι οποίοι θα βρίσκονται σε εμφανή σημεία κατά μήκος των πολιτιστικών 
διαδρομών, και σε σημεία όπου υπάρχει κάποιο αντικείμενο ή περιοχή 

θα είναι εκτυπωμένοι σε κάποια 
επιφάνεια ή ανάγλυφοι. Σκοπός της ύπαρξής τους είναι η σάρωσή τους από τον 
χρήστη μέσω της φορητής του συσκευής, η αναγνώρισή τους από την εφαρμογή 
και στην συνέχεια η αυτόματη εμφάνιση πληροφοριών (κείμενα, οπτικοακουστικό 

λικό, τρισδιάστατα μοντέλα κ.α.) σχετικά με το αντικείμενο ή την περιοχή στην 
οποία αναφέρεται. Η εργασία αυτή προβλέπεται να διαρκέσει το μέγιστο 1 μήνα 
και πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη υλοποίησης της εργασίας 

AugmentedReality) 
Κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας, προβλέπεται η ανάπτυξη όλων εκείνων 
των εργαλείων και των διεργασιών τα οποία είναι απαραίτητα ώστε η φορητή 

εφαρμογής, να είναι ικανή να αναγνωρίσει (μέσω της 
QR), και στην 

συνέχεια να προβάλει στην οθόνη πληροφορίες όπως κείμενα, οπτικοακουστικό 
ντικειμένων (π.χ. 

ένα άγαλμα σε τρισδιάστατη μορφή όπου ο χρήστης θα είναι σε θέση να το 
περιστρέψει ή/και να το μεγεθύνει ώστε να παρατηρήσει λεπτομέρειες επάνω την 
επιφάνεια του). Προϋπόθεση στον σχεδιασμό αυτής της λειτουργίας είναι η 

ρισμένου τουριστικού χάρτη ως στόχου, και στην συνέχεια η 
εμφάνιση, στην οθόνη της φορητής συσκευής, των τρισδιάστατων μορφών των 

. Τρισδιάστατη 
αποτύπωση των μνημείων της πόλης μέσω τρισδιάστατων σαρώσεων 

)". Η αναγνώριση του τουριστικού χάρτη ως του επιθυμητού στόχου 
επάνω στον οποίο θα προβάλλονται οι πληροφορίες, θα γίνεται με την χρήση 

) και χωρίς την χρήση 
οβλέπεται να διαρκέσει το μέγιστο 2 μήνες και 

πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση της ενότητας εργασίας  "a. 
Τρισδιάστατη αποτύπωση των μνημείων της πόλης μέσω τρισδιάστατων 

)", καθώς επίσης και μετά την ολοκλήρωση του 

 



 
 
 

Πριν την έναρξη της εργασίας  "Ανάπτυξη της εφαρμογής", προβλέπεται ο 
σχεδιασμός του περιβάλλοντος της εφαρμογής (
περιλαμβάνει τις χρωματικ
περιβάλλον της εφαρμογής, καθώς επίσης την θέση και την μορφή όλων των 
εικονικών κουμπιών που θα είναι απαραίτητα για τον χειρισμό της εφαρμογής. Η 
εργασία αυτή προβλέπεται να διαρκέσει το μέγιστο 2 μήνες και πρέπε
ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της εργασίας "Ανάπτυξη της εφαρμογής" (πριν τον 
μήνα 14). 
 

 Σχεδιασμός χάρτη και διαδρομής
Προβλέπεται ο σχεδιασμός ενός τουριστικού χάρτη της πόλης, ο οποίος θα είναι 
σε μορφή κατάλληλη προς εκτύπωση σε μεγάλο μέγεθος 
Α0), καθώς επίσης και ο καθορισμός τουλάχιστον μίας διαδρομής που θα 
υπάρχει στον χάρτη και θα ενώνει σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος μεταξύ 
τους. Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της 
εργασίας "Σχεδιασμός επ
 

 Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας (
Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα προσφερθεί για την διαχείριση  του 
ψηφιοποιημένου αρχείου πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για το 
σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση, 
εξασφαλίζει τη συχνή ανανέωση και δυναμική παρουσίαση του περιεχομένου. Η 
πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα παρέχει αφενός τη δυνατότητα εύκολης 
εισαγωγής πρόσθετων υποσυστημάτων και υπηρεσιών (για την αντιμετώπιση 
οποιασδήποτε μελλοντικής ανάγκης), και αφετέρου τις απαραίτητες εφαρμογές για 
την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του επισκέπτη. Το Σύστημα θα αναπτυχθεί σε ανοιχτή 
αρχιτεκτονική (openarchitecture) με χρήση ανοικτών προτύπων και θα διέπεται από 
τις κάτωθι γενικές αρχές σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο:

 Διαδικτυακή Αρχιτεκτονική N
κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και 
σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την 
ευκολία στην επεκτασιμότητα. 

 Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται
μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή 
αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.

 Υποστηρίζεται από σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(RDBMS)  

 Χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP
έλεγχο πρόσβασης χρηστών και την ενιαία διαχείριση χρηστών και 
υπηρεσιακών μονάδων με τρίτες εφαρμογές του φορέα

 Modular αρχιτεκτονική με δυνατότητα προσθήκης εξειδικευμένων επεκτάσεων 
για τη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρονικών φορμών, π.χ. προ
templates. 

 Υποστήριξη αρχιτεκτονικής υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability), χωρίς 
μοναδικό σημείο αστοχίας (singlepoint of failure).
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Πριν την έναρξη της εργασίας  "Ανάπτυξη της εφαρμογής", προβλέπεται ο 
σχεδιασμός του περιβάλλοντος της εφαρμογής (application
περιλαμβάνει τις χρωματικές επιλογές, τα γραφικά που θα κοσμούν το 
περιβάλλον της εφαρμογής, καθώς επίσης την θέση και την μορφή όλων των 
εικονικών κουμπιών που θα είναι απαραίτητα για τον χειρισμό της εφαρμογής. Η 
εργασία αυτή προβλέπεται να διαρκέσει το μέγιστο 2 μήνες και πρέπε
ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της εργασίας "Ανάπτυξη της εφαρμογής" (πριν τον 

Σχεδιασμός χάρτη και διαδρομής 
Προβλέπεται ο σχεδιασμός ενός τουριστικού χάρτη της πόλης, ο οποίος θα είναι 
σε μορφή κατάλληλη προς εκτύπωση σε μεγάλο μέγεθος (διαστάσεις φύλλου 
Α0), καθώς επίσης και ο καθορισμός τουλάχιστον μίας διαδρομής που θα 
υπάρχει στον χάρτη και θα ενώνει σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος μεταξύ 
τους. Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της 
εργασίας "Σχεδιασμός επαυξημένης πραγματικότητας" (πριν τον μήνα 12).

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας (CMS) 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα προσφερθεί για την διαχείριση  του 
ψηφιοποιημένου αρχείου πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για το 
σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση, επισκόπηση, ανάρτηση και ενημέρωση, και να 
εξασφαλίζει τη συχνή ανανέωση και δυναμική παρουσίαση του περιεχομένου. Η 
πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα παρέχει αφενός τη δυνατότητα εύκολης 
εισαγωγής πρόσθετων υποσυστημάτων και υπηρεσιών (για την αντιμετώπιση 

ποιασδήποτε μελλοντικής ανάγκης), και αφετέρου τις απαραίτητες εφαρμογές για 
την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του επισκέπτη. Το Σύστημα θα αναπτυχθεί σε ανοιχτή 
αρχιτεκτονική (openarchitecture) με χρήση ανοικτών προτύπων και θα διέπεται από 

ρχές σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο: 

Διαδικτυακή Αρχιτεκτονική N-tier, multi-threaded, για την ευελιξία της 
κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και 
σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την 
ευκολία στην επεκτασιμότητα.  

Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται
μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή 
αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

Υποστηρίζεται από σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

Χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP
έλεγχο πρόσβασης χρηστών και την ενιαία διαχείριση χρηστών και 
υπηρεσιακών μονάδων με τρίτες εφαρμογές του φορέα 

Modular αρχιτεκτονική με δυνατότητα προσθήκης εξειδικευμένων επεκτάσεων 
για τη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρονικών φορμών, π.χ. προ

Υποστήριξη αρχιτεκτονικής υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability), χωρίς 
μοναδικό σημείο αστοχίας (singlepoint of failure). 

Πριν την έναρξη της εργασίας  "Ανάπτυξη της εφαρμογής", προβλέπεται ο 
application), ο οποίος 

ές επιλογές, τα γραφικά που θα κοσμούν το 
περιβάλλον της εφαρμογής, καθώς επίσης την θέση και την μορφή όλων των 
εικονικών κουμπιών που θα είναι απαραίτητα για τον χειρισμό της εφαρμογής. Η 
εργασία αυτή προβλέπεται να διαρκέσει το μέγιστο 2 μήνες και πρέπει να 
ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της εργασίας "Ανάπτυξη της εφαρμογής" (πριν τον 

Προβλέπεται ο σχεδιασμός ενός τουριστικού χάρτη της πόλης, ο οποίος θα είναι 
(διαστάσεις φύλλου 

Α0), καθώς επίσης και ο καθορισμός τουλάχιστον μίας διαδρομής που θα 
υπάρχει στον χάρτη και θα ενώνει σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος μεταξύ 
τους. Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της 

αυξημένης πραγματικότητας" (πριν τον μήνα 12). 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα προσφερθεί για την διαχείριση  του 
ψηφιοποιημένου αρχείου πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για το 

επισκόπηση, ανάρτηση και ενημέρωση, και να 
εξασφαλίζει τη συχνή ανανέωση και δυναμική παρουσίαση του περιεχομένου. Η 
πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα παρέχει αφενός τη δυνατότητα εύκολης 
εισαγωγής πρόσθετων υποσυστημάτων και υπηρεσιών (για την αντιμετώπιση 

ποιασδήποτε μελλοντικής ανάγκης), και αφετέρου τις απαραίτητες εφαρμογές για 
την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του επισκέπτη. Το Σύστημα θα αναπτυχθεί σε ανοιχτή 
αρχιτεκτονική (openarchitecture) με χρήση ανοικτών προτύπων και θα διέπεται από 

, για την ευελιξία της 
κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και 
σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την 

Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 
μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή 

Υποστηρίζεται από σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

Χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAPV3 για τον 
έλεγχο πρόσβασης χρηστών και την ενιαία διαχείριση χρηστών και 

Modular αρχιτεκτονική με δυνατότητα προσθήκης εξειδικευμένων επεκτάσεων 
για τη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρονικών φορμών, π.χ. προσθήκη 

Υποστήριξη αρχιτεκτονικής υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability), χωρίς 



 
 
 

 Δυνατότητα διασύνδεσης, επικοινωνίας και ολοκλήρωσης με τρίτες 
εφαρμογές μέσω WebServices (RESTful/JSON ή/και SOA

 Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την 
αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.

 Μοντέρνο και εύχρηστο 

 Αξιοποίηση της τεχνολογίας virtualization και πιο συγ
των συστημάτων που θα αναπτυχθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών 
(virtualmachines) 

 Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών των χρηστών (auditinglogging) και 
των τροποποιήσεων των δεδομένων (traceability)

 Υιοθέτηση προδιαγραφών του Ελληνικο
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για 
αποστολή και λήψη πληροφοριών από τρίτες εφαρμογές θα βασίζεται σε 
ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, 
μέσω κατάλληλα τε

 Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, διασφαλίζοντας την 
εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα (CIA 
Integrity, Availability) των δεδομένων. 

 Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικο
το σύνολο των νέων εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση 
επαν εισαγωγή του κωδικού (SingleSign On).

 Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από 
ενσωματωμένο editor (WYSIWYG) και να υποστηρίζοντ
λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.).

 Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε 
εκδηλώσεις - ανακοινώσεις. Η διαχείριση τους θα πρέπει να γίνεται από ένα 
κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής 
υπαρχόντων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS 
feed. 

Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να 
ενσωματώνονται στο CMS
ενεργειών SearchEngineOptimization
 

Υποδομή Συστήματος 

Για να διασφαλιστεί η μέγιστη λειτουργικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος και 
το απαιτούμενο QoS, η διαδικτυακή πύλη του Μουσείου θα φιλοξενηθεί σε ένα 
υπολογιστικό Κέντρο Δεδομένων (datacenter) στην Ελλάδα 
περιβάλλον εικονικών μηχανών (Virtualization), με διαχείριση (Administration) της 
Κεντρικής Βάσης Δεδομένων και των Εφαρμογών από την Υπηρεσία. Για την 
ασφάλεια των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση καθώς και για την 
εξασφάλιση του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων, θα δίνονται 
εγγυήσεις μέσω ServiceLevelAgreements (SLAs).

Με τον τρόπο αυτό, το έργο υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογίες 
cloudcomputing που αποτελούν τεχνολογία αιχμής στον τομέα της πληροφορική
στόχο τη συγχώνευση και τον διαμοιρασμό υπηρεσιών και υπολογιστικών πόρων 
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Δυνατότητα διασύνδεσης, επικοινωνίας και ολοκλήρωσης με τρίτες 
εφαρμογές μέσω WebServices (RESTful/JSON ή/και SOAP 1.1,1.2 )

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την 
αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.

Μοντέρνο και εύχρηστο userInterface καθώς και responsivedesign

Αξιοποίηση της τεχνολογίας virtualization και πιο συγκεκριμένα λειτουργία 
των συστημάτων που θα αναπτυχθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών 

 

Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών των χρηστών (auditinglogging) και 
των τροποποιήσεων των δεδομένων (traceability) 

Υιοθέτηση προδιαγραφών του Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για 
αποστολή και λήψη πληροφοριών από τρίτες εφαρμογές θα βασίζεται σε 
ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, 
μέσω κατάλληλα τεκμηριωμένων διεπαφών λογισμικού (APIs). 

Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, διασφαλίζοντας την 
εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα (CIA – 
Integrity, Availability) των δεδομένων.  

Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για 
το σύνολο των νέων εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση 
επαν εισαγωγή του κωδικού (SingleSign On). 

Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από 
ενσωματωμένο editor (WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες 
λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.).

Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε 
ανακοινώσεις. Η διαχείριση τους θα πρέπει να γίνεται από ένα 

κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής των 
υπαρχόντων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS 

Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να 
CMS, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση 

SearchEngineOptimization. 

 

Για να διασφαλιστεί η μέγιστη λειτουργικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος και 
το απαιτούμενο QoS, η διαδικτυακή πύλη του Μουσείου θα φιλοξενηθεί σε ένα 
υπολογιστικό Κέντρο Δεδομένων (datacenter) στην Ελλάδα ή/και στην Ευρώπη, σε 
περιβάλλον εικονικών μηχανών (Virtualization), με διαχείριση (Administration) της 
Κεντρικής Βάσης Δεδομένων και των Εφαρμογών από την Υπηρεσία. Για την 
ασφάλεια των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση καθώς και για την 

η του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων, θα δίνονται 
εγγυήσεις μέσω ServiceLevelAgreements (SLAs). 

Με τον τρόπο αυτό, το έργο υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογίες 
cloudcomputing που αποτελούν τεχνολογία αιχμής στον τομέα της πληροφορική
στόχο τη συγχώνευση και τον διαμοιρασμό υπηρεσιών και υπολογιστικών πόρων 

Δυνατότητα διασύνδεσης, επικοινωνίας και ολοκλήρωσης με τρίτες 
P 1.1,1.2 ) 

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την 
αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 

responsivedesign 

κεκριμένα λειτουργία 
των συστημάτων που θα αναπτυχθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών 

Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών των χρηστών (auditinglogging) και 

ύ Πλαισίου Διαλειτουργικότητας 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για 
αποστολή και λήψη πληροφοριών από τρίτες εφαρμογές θα βασίζεται σε 
ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, 

 

Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, διασφαλίζοντας την 
 Confidentiality, 

ύς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για 
το σύνολο των νέων εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση 

Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από 
αι διευρυμένες 

λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.). 

Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε 
ανακοινώσεις. Η διαχείριση τους θα πρέπει να γίνεται από ένα 

ή τροποποίησης/διαγραφής των 
υπαρχόντων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS 

Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να 
, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση 

Για να διασφαλιστεί η μέγιστη λειτουργικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος και 
το απαιτούμενο QoS, η διαδικτυακή πύλη του Μουσείου θα φιλοξενηθεί σε ένα 

ή/και στην Ευρώπη, σε 
περιβάλλον εικονικών μηχανών (Virtualization), με διαχείριση (Administration) της 
Κεντρικής Βάσης Δεδομένων και των Εφαρμογών από την Υπηρεσία. Για την 
ασφάλεια των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση καθώς και για την 

η του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων, θα δίνονται 

Με τον τρόπο αυτό, το έργο υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογίες 
cloudcomputing που αποτελούν τεχνολογία αιχμής στον τομέα της πληροφορικής, με 
στόχο τη συγχώνευση και τον διαμοιρασμό υπηρεσιών και υπολογιστικών πόρων 



 
 
 

μεταξύ διαφορετικών φορέων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών 
των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, με τη δυναμική και άμεση, ελαστική 
διάθεση πόρων από οριζόν
λειτουργικές ανάγκες, που μεταβάλλονται δυναμικά.

Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι το CloudComputing μπορεί να εφαρμοστεί με τρεις 
διαφορετικές τεχνολογίες: 

 Software as a Service (SaaS),

 Infrastructure as a Service (

 Platform as a Service (PaaS)

 
 

 Ανάπτυξη εφαρμογής (application)

Το τελικό στάδιο εργασιών, περιλαμβάνει την ανάπτυξη της εφαρμογής και 
χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τις 
προαναφερθείσες εργασίες. Κατά την ανά
δημιουργηθούν όλες οι εντολές και οι διασυνδέσεις που απαιτούνται για την 
διαδραστική εμπειρία του χρήστη με την φορητή συσκευή, την παρουσίαση των 
πληροφοριών, την αναπαραγωγή των πολυμέσων, την χρήση αισθητήρων της 
φορητής συσκευής  και της αποθήκευσης όλων των δεδομένων που θα 
απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της. Η εργασία αυτή θα ξεκινήσει από 
τον μήνα 14 και θα διαρκέσει έως την λήξη του έργου.
 
 

 Δημιουργία ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου
Η δημιουργία ολοκληρωμένου Ψηφιακού αρχείου αφορά παροχή υπηρεσιών 
Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης, Ψηφιακής Επιμέλειας και δημιουργία Ψηφιακού 
Αποθετηρίου το οποίο θα φιλοξενεί το σύνολο του ψηφιοποιημένου αρχείου της 
περιοχής.  

Η ψηφιοποίηση του υλικού θα γίνε
ψηφιοποίηση, (φωτογραφίες βιβλία, πίνακες, χειρόγραφα, χάρτες εποχής κ.λ.π) 
ακολουθώντας καθιερωμένα πρότυπα. Μετά το πέρας της ψηφιοποίησης 
πραγματοποιείται η τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού από εξειδικευμένους 
επιστήμονες σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα τεκμηρίωσης, που 
ακολουθούνται σε οργανισμούς με αντίστοιχα είδη αρχείων και συλλογών. Το 
ψηφιακό αρχείο που θα παραχθεί, τα ψηφιακά υποκατάστατα και η ψηφιακή 
τεκμηρίωση, θα εισαχθεί στο ψηφιακό αποθετήριο, για
ψηφιακή επιμέλεια του ψηφιακού αρχείου σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα 
τεκμηρίωσης και διαμοιρασμού πολιτιστικών πόρων. Μέρος του ψηφιοποιημένου και 
τεκμηριωμένου υλικού θα φιλοξενηθεί στην διαδικτυακή Πύλη όπου θα γίνεται η 
προβολή και ανάδειξή του.

Η Διαδικτυακή Πύλη προβολής των εκθεμάτων θα γίνει με σύγχρονη αισθητική και 
λειτουργικότητα στο χώρο του διαδικτύου. Η οργάνωση της δομής της πληροφορίας 
και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνετα
εύκολη πλοήγηση και να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη εμπειρία του χρήστη 
(UXdesign). Τέλος ο σχεδιασμός της Πύλης θα γίνει με βάση το 
ώστε να υποστηρίζει τις πιο διαδεδομένες αναλύσεις και συσκευές.

 

 Τεκμηρίωση  
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μεταξύ διαφορετικών φορέων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών 
των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, με τη δυναμική και άμεση, ελαστική 
διάθεση πόρων από οριζόντια υπολογιστικά κέντρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
λειτουργικές ανάγκες, που μεταβάλλονται δυναμικά. 

Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι το CloudComputing μπορεί να εφαρμοστεί με τρεις 
 

Software as a Service (SaaS), 

Infrastructure as a Service (IaaS), 

Platform as a Service (PaaS) 

Ανάπτυξη εφαρμογής (application) 

Το τελικό στάδιο εργασιών, περιλαμβάνει την ανάπτυξη της εφαρμογής και 
χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τις 
προαναφερθείσες εργασίες. Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής, θα 
δημιουργηθούν όλες οι εντολές και οι διασυνδέσεις που απαιτούνται για την 
διαδραστική εμπειρία του χρήστη με την φορητή συσκευή, την παρουσίαση των 
πληροφοριών, την αναπαραγωγή των πολυμέσων, την χρήση αισθητήρων της 

ς  και της αποθήκευσης όλων των δεδομένων που θα 
απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της. Η εργασία αυτή θα ξεκινήσει από 
τον μήνα 14 και θα διαρκέσει έως την λήξη του έργου. 

Δημιουργία ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου
Η δημιουργία ολοκληρωμένου Ψηφιακού αρχείου αφορά παροχή υπηρεσιών 
Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης, Ψηφιακής Επιμέλειας και δημιουργία Ψηφιακού 
Αποθετηρίου το οποίο θα φιλοξενεί το σύνολο του ψηφιοποιημένου αρχείου της 

Η ψηφιοποίηση του υλικού θα γίνει ανάλογα με τον τύπο του υλικού προς 
ψηφιοποίηση, (φωτογραφίες βιβλία, πίνακες, χειρόγραφα, χάρτες εποχής κ.λ.π) 
ακολουθώντας καθιερωμένα πρότυπα. Μετά το πέρας της ψηφιοποίησης 
πραγματοποιείται η τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού από εξειδικευμένους 
πιστήμονες σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα τεκμηρίωσης, που 

ακολουθούνται σε οργανισμούς με αντίστοιχα είδη αρχείων και συλλογών. Το 
ψηφιακό αρχείο που θα παραχθεί, τα ψηφιακά υποκατάστατα και η ψηφιακή 
τεκμηρίωση, θα εισαχθεί στο ψηφιακό αποθετήριο, για να πραγματοποιηθεί η 
ψηφιακή επιμέλεια του ψηφιακού αρχείου σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα 
τεκμηρίωσης και διαμοιρασμού πολιτιστικών πόρων. Μέρος του ψηφιοποιημένου και 
τεκμηριωμένου υλικού θα φιλοξενηθεί στην διαδικτυακή Πύλη όπου θα γίνεται η 

και ανάδειξή του. 

Η Διαδικτυακή Πύλη προβολής των εκθεμάτων θα γίνει με σύγχρονη αισθητική και 
λειτουργικότητα στο χώρο του διαδικτύου. Η οργάνωση της δομής της πληροφορίας 
και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνετα
εύκολη πλοήγηση και να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη εμπειρία του χρήστη 

). Τέλος ο σχεδιασμός της Πύλης θα γίνει με βάση το responsivedesign
ώστε να υποστηρίζει τις πιο διαδεδομένες αναλύσεις και συσκευές. 

μεταξύ διαφορετικών φορέων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών 
των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, με τη δυναμική και άμεση, ελαστική 

τια υπολογιστικά κέντρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι το CloudComputing μπορεί να εφαρμοστεί με τρεις 

Το τελικό στάδιο εργασιών, περιλαμβάνει την ανάπτυξη της εφαρμογής και 
χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τις 

πτυξη της εφαρμογής, θα 
δημιουργηθούν όλες οι εντολές και οι διασυνδέσεις που απαιτούνται για την 
διαδραστική εμπειρία του χρήστη με την φορητή συσκευή, την παρουσίαση των 
πληροφοριών, την αναπαραγωγή των πολυμέσων, την χρήση αισθητήρων της 

ς  και της αποθήκευσης όλων των δεδομένων που θα 
απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της. Η εργασία αυτή θα ξεκινήσει από 

Δημιουργία ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου 
Η δημιουργία ολοκληρωμένου Ψηφιακού αρχείου αφορά παροχή υπηρεσιών 
Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης, Ψηφιακής Επιμέλειας και δημιουργία Ψηφιακού 
Αποθετηρίου το οποίο θα φιλοξενεί το σύνολο του ψηφιοποιημένου αρχείου της 

ι ανάλογα με τον τύπο του υλικού προς 
ψηφιοποίηση, (φωτογραφίες βιβλία, πίνακες, χειρόγραφα, χάρτες εποχής κ.λ.π) 
ακολουθώντας καθιερωμένα πρότυπα. Μετά το πέρας της ψηφιοποίησης 
πραγματοποιείται η τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού από εξειδικευμένους 
πιστήμονες σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα τεκμηρίωσης, που 

ακολουθούνται σε οργανισμούς με αντίστοιχα είδη αρχείων και συλλογών. Το 
ψηφιακό αρχείο που θα παραχθεί, τα ψηφιακά υποκατάστατα και η ψηφιακή 

να πραγματοποιηθεί η 
ψηφιακή επιμέλεια του ψηφιακού αρχείου σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα 
τεκμηρίωσης και διαμοιρασμού πολιτιστικών πόρων. Μέρος του ψηφιοποιημένου και 
τεκμηριωμένου υλικού θα φιλοξενηθεί στην διαδικτυακή Πύλη όπου θα γίνεται η 

Η Διαδικτυακή Πύλη προβολής των εκθεμάτων θα γίνει με σύγχρονη αισθητική και 
λειτουργικότητα στο χώρο του διαδικτύου. Η οργάνωση της δομής της πληροφορίας 
και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται 
εύκολη πλοήγηση και να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη εμπειρία του χρήστη 

responsivedesign 



 
 
 

Στο έργο περιλαμβάνεται η
επιλεγμένα μνημεία από αναγνωρισμένη επιτροπή 
εργασία αυτή θα παραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την οπτικοποίηση και 
στη συνέχεια τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου
αντικειμενική τους τεκμηρίωση και την ανάπτυξη των σεναρίων που θα τα 
συνοδεύουν. Περιλαμβάνεται επίσης η τεχνική καταγραφή των απαιτήσεων και 
προδιαγραφών των σεναρίων, η ανάπτυξη συνοδευτικού ψηφιακού τεκμηριωτικού 
υλικού όπως χάρτες, ηχογραφήσεις, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές κλπ, η 
φιλολογική και επιστημονική επιμέλεια του συνόλου του υλικού που θα παραχθεί στο 
έργο, ο σχεδιασμός σεναρίων χρήσης των τρισδιάστατων  αναπαραστάσεων των 
μνημείων και η δημιουργία των εφαρμογών τόσο για 
τεκμηρίωσης και των εικονικών αναπαραστάσεων όσο και για την παροχή των 
διαδικτυακών εφαρμογών του έργου προς το ευρύ κοινό.

Όλο το ψηφιοποιημένο υλικό θα τεκμηριωθεί επιστημονικά και θα μεταφραστεί σε μία 
(1)  γλώσσα (αγγλικά). 

 
 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας θα προσφερθούν υπηρεσίες που θα 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
της φάσης αυτής. Τελικές δοκιμές ελέγχου λει
τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η 
απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των 
υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και 
εξωτερικά υπό συνθήκες π
δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση, από πλήρως εκπαιδευμένη 
περιορισμένη κοινότητα χρηστών 
με ενεργή συμμετοχή στο έργο

 Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία της/ων εφαρμογ

 Τις βελτιώσεις της/ων εφαρμογής/ών

 Την επίλυση προβλημάτων

 Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών

 Την υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, της/ων 
εφαρμογής/ών κλπ.

 Την επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης

Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας

Κατά την περίοδο εγγύησης «Καλής Λειτουργίας», η οποία θα έχει διάρκεια ενός 
έτους από την οριστική παραλαβή του έργου και την ολοκλήρωση της Πιλοτικής 
Λειτουργίας, θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 Διασφάλιση καλής 

 Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) της/ων εφαρμογής/ών. 
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, Η επίλυση των 
προβλημάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

 Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτ

 Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα 
συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις.
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Στο έργο περιλαμβάνεται η ιστορική μελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση σχετικά με τα 
επιλεγμένα μνημεία από αναγνωρισμένη επιτροπή - ομάδα ιστορικών. Από την 
εργασία αυτή θα παραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την οπτικοποίηση και 
στη συνέχεια τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου, καθώς και για την 
αντικειμενική τους τεκμηρίωση και την ανάπτυξη των σεναρίων που θα τα 
συνοδεύουν. Περιλαμβάνεται επίσης η τεχνική καταγραφή των απαιτήσεων και 
προδιαγραφών των σεναρίων, η ανάπτυξη συνοδευτικού ψηφιακού τεκμηριωτικού 

ηχογραφήσεις, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές κλπ, η 
φιλολογική και επιστημονική επιμέλεια του συνόλου του υλικού που θα παραχθεί στο 
έργο, ο σχεδιασμός σεναρίων χρήσης των τρισδιάστατων  αναπαραστάσεων των 
μνημείων και η δημιουργία των εφαρμογών τόσο για την προβολή του έργου, της 
τεκμηρίωσης και των εικονικών αναπαραστάσεων όσο και για την παροχή των 
διαδικτυακών εφαρμογών του έργου προς το ευρύ κοινό. 

Όλο το ψηφιοποιημένο υλικό θα τεκμηριωθεί επιστημονικά και θα μεταφραστεί σε μία 

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 
Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας θα προσφερθούν υπηρεσίες που θα 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: 

Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
της φάσης αυτής. Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ 
τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η 
απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των 
υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και 
εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας (πραγματικά 
δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση, από πλήρως εκπαιδευμένη 
περιορισμένη κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος Πυρήνας Χρηστών / KeyUsers 
με ενεργή συμμετοχή στο έργο 

Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία της/ων εφαρμογής/ών

Τις βελτιώσεις της/ων εφαρμογής/ών 

Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών 

Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών 

Την υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, της/ων 
εφαρμογής/ών κλπ. 

Την επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης 

εγγύησης καλής λειτουργίας 

Κατά την περίοδο εγγύησης «Καλής Λειτουργίας», η οποία θα έχει διάρκεια ενός 
έτους από την οριστική παραλαβή του έργου και την ολοκλήρωση της Πιλοτικής 
Λειτουργίας, θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογής/ών. 

Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) της/ων εφαρμογής/ών. 
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, Η επίλυση των 
προβλημάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.

Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα 
συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις. 

ιστορική μελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση σχετικά με τα 
ομάδα ιστορικών. Από την 

εργασία αυτή θα παραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την οπτικοποίηση και 
, καθώς και για την 

αντικειμενική τους τεκμηρίωση και την ανάπτυξη των σεναρίων που θα τα 
συνοδεύουν. Περιλαμβάνεται επίσης η τεχνική καταγραφή των απαιτήσεων και 
προδιαγραφών των σεναρίων, η ανάπτυξη συνοδευτικού ψηφιακού τεκμηριωτικού 

ηχογραφήσεις, βίντεο, διαδραστικές εφαρμογές κλπ, η 
φιλολογική και επιστημονική επιμέλεια του συνόλου του υλικού που θα παραχθεί στο 
έργο, ο σχεδιασμός σεναρίων χρήσης των τρισδιάστατων  αναπαραστάσεων των 

την προβολή του έργου, της 
τεκμηρίωσης και των εικονικών αναπαραστάσεων όσο και για την παροχή των 

Όλο το ψηφιοποιημένο υλικό θα τεκμηριωθεί επιστημονικά και θα μεταφραστεί σε μία 

Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας θα προσφερθούν υπηρεσίες που θα 

Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
τουργικότητας, προσθήκες/ 

τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η 
απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των 
υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και 

λήρους παραγωγικής λειτουργίας (πραγματικά 
δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση, από πλήρως εκπαιδευμένη 

Κρίσιμος Πυρήνας Χρηστών / KeyUsers - 

ής/ών 

Την υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, της/ων 

Κατά την περίοδο εγγύησης «Καλής Λειτουργίας», η οποία θα έχει διάρκεια ενός 
έτους από την οριστική παραλαβή του έργου και την ολοκλήρωση της Πιλοτικής 

Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) της/ων εφαρμογής/ών. 
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, Η επίλυση των 
προβλημάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών. 

ουργιών και αποκατάσταση. 

Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα 



 
 
 

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων εφαρμογής/ών.

 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
χρήστες του συστήματος του Δήμου, διαθέσιμη από τις 8:00 
εργάσιμες ημέρες. Αναλυτική δομή και οργάνωση του HelpDesk πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα πρέπει να προσφερθεί  ειδική 
διαδικτυακή εφαρμογή Helpdesk
τη διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης στην περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας.

 

Οι απαιτήσεις για τη Διαδικτυακή Εφαρμογή του Helpdesk, αναφέρονται παρακάτω:

 Υποστήριξη βάσης δεδομένων για την καταγραφή όλης της πληροφορίας που 
αφορά τις αιτήσεις, τους χρήστες και τους διαχειριστές του Συστήματος.

 Διαχείριση των αιτήσεων για την επεξεργασία πληροφορίας και τη
δρομολόγησή τους ανάμεσα στους διαχειριστές και συγκεκριμένα:

o Ταξινόμηση των αιτήσεων σύμφωνα με προτεραιότητα και είδος 
αίτησης. 

o Ειδοποίηση του αντίστοιχου υπεύθυνου για εξυπηρέτηση του 
αιτήματος με τη χρήση e

o Συνεχή ενημέρωση του χρήστη για την εξ
αίτησής του.

 Διαχείριση των χρηστών για τη δημιουργία ειδικού profile για κάθε χρήστη 
που να παρουσιάζει τις ανάγκες, τα προβλήματά του και το ιστορικό του. Με 
τη δημιουργία του profile του χρήστη μπορούν να απαντηθούν ερωτήματα 
όπως: 

o Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο 
χρήστης 

o Με ποια συχνότητα αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα

o Ποια είναι η ιδιότητα του χρήστη.

o Σε ποιες υπηρεσίες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο χρήστης.

 Πιστοποίηση (authentication
ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητά τους και να ελέγχονται τα δικαιώματα 
χρήσης της υπηρεσίας αυτής. 

 Φιλική και εύχρηστη διεπαφή προς τον τεχνικό και το χρήστη της υπηρεσίας 
προσβάσιμη μέσω φυλλομετρητή για το 

 Χαμηλή πολυπλοκότητα ώστε να είναι εύκολη 

o η χρήση της, 

o η διαμόρφωση της ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

o η διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τη 
λειτουργία της,

o η συνεργασία με άλλα πληροφοριακά συστήματα υπηρεσιώ
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Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων εφαρμογής/ών. 

χνικής υποστήριξης - Helpdesk 24 ωρών για όλους τους 
χρήστες του συστήματος του Δήμου, διαθέσιμη από τις 8:00 –
εργάσιμες ημέρες. Αναλυτική δομή και οργάνωση του HelpDesk πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

ιάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα πρέπει να προσφερθεί  ειδική 
Helpdesk. H Εφαρμογή Helpdesk θα δοθεί ως υπηρεσία κατά 

τη διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης στην περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας.

ικτυακή Εφαρμογή του Helpdesk, αναφέρονται παρακάτω:

Υποστήριξη βάσης δεδομένων για την καταγραφή όλης της πληροφορίας που 
αφορά τις αιτήσεις, τους χρήστες και τους διαχειριστές του Συστήματος.

Διαχείριση των αιτήσεων για την επεξεργασία πληροφορίας και τη
δρομολόγησή τους ανάμεσα στους διαχειριστές και συγκεκριμένα:

Ταξινόμηση των αιτήσεων σύμφωνα με προτεραιότητα και είδος 

Ειδοποίηση του αντίστοιχου υπεύθυνου για εξυπηρέτηση του 
αιτήματος με τη χρήση e-mail. 

Συνεχή ενημέρωση του χρήστη για την εξέλιξη της εξυπηρέτησης της 
αίτησής του. 

Διαχείριση των χρηστών για τη δημιουργία ειδικού profile για κάθε χρήστη 
που να παρουσιάζει τις ανάγκες, τα προβλήματά του και το ιστορικό του. Με 
τη δημιουργία του profile του χρήστη μπορούν να απαντηθούν ερωτήματα 

Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο 

Με ποια συχνότητα αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα

Ποια είναι η ιδιότητα του χρήστη. 

Σε ποιες υπηρεσίες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο χρήστης.

Πιστοποίηση (authentication) των χρηστών και διαχειριστών του Συστήματος, 
ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητά τους και να ελέγχονται τα δικαιώματα 
χρήσης της υπηρεσίας αυτής.  

Φιλική και εύχρηστη διεπαφή προς τον τεχνικό και το χρήστη της υπηρεσίας 
προσβάσιμη μέσω φυλλομετρητή για το σύνολο των χρηστών. 

Χαμηλή πολυπλοκότητα ώστε να είναι εύκολη  

η χρήση της,  

η διαμόρφωση της ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

η διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τη 
λειτουργία της, 

η συνεργασία με άλλα πληροφοριακά συστήματα υπηρεσιώ

Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 

24 ωρών για όλους τους 
– 16:00 όλες τις 

εργάσιμες ημέρες. Αναλυτική δομή και οργάνωση του HelpDesk πρέπει να 

ιάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα πρέπει να προσφερθεί  ειδική 
θα δοθεί ως υπηρεσία κατά 

τη διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης στην περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

ικτυακή Εφαρμογή του Helpdesk, αναφέρονται παρακάτω: 

Υποστήριξη βάσης δεδομένων για την καταγραφή όλης της πληροφορίας που 
αφορά τις αιτήσεις, τους χρήστες και τους διαχειριστές του Συστήματος. 

Διαχείριση των αιτήσεων για την επεξεργασία πληροφορίας και τη 
δρομολόγησή τους ανάμεσα στους διαχειριστές και συγκεκριμένα: 

Ταξινόμηση των αιτήσεων σύμφωνα με προτεραιότητα και είδος 

Ειδοποίηση του αντίστοιχου υπεύθυνου για εξυπηρέτηση του 

έλιξη της εξυπηρέτησης της 

Διαχείριση των χρηστών για τη δημιουργία ειδικού profile για κάθε χρήστη 
που να παρουσιάζει τις ανάγκες, τα προβλήματά του και το ιστορικό του. Με 
τη δημιουργία του profile του χρήστη μπορούν να απαντηθούν ερωτήματα 

Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο 

Με ποια συχνότητα αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα 

Σε ποιες υπηρεσίες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο χρήστης. 

) των χρηστών και διαχειριστών του Συστήματος, 
ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητά τους και να ελέγχονται τα δικαιώματα 

Φιλική και εύχρηστη διεπαφή προς τον τεχνικό και το χρήστη της υπηρεσίας 
 

η διαμόρφωση της ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας,  

η διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τη 

η συνεργασία με άλλα πληροφοριακά συστήματα υπηρεσιών 



 
 
 

o καθώς και η συντήρηση και αναβάθμισή της.

Είναι επιθυμητό το προϊόν να εξυπηρετεί την υποστήριξη των χρηστών από κάποιο 
κεντρικό σημείο, να είναι ευέλικτο στο να προσφέρει ευκολία στη χρήση του από τους 
διαχειριστές που θα το χρησιμοποιούν, αλλά και περι
χρήστες οι οποίοι θα υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα υποστήριξης. 

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα του χρήστη που συνδέεται μέσω 
Διαδικτύου να μπορεί να συνομιλήσει με το helpdesk μέσω κλασσικού τηλεφώνου 
είτε μέσω υπολογιστή ενώ παράλληλα να αποστέλλονται στον τεχνικό πληροφορίες 
για την ταυτότητα του χρήστη, την φύση του προβλήματος και οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία είναι δυνατόν να βοηθήσει στην άρση του προβλήματος. Η σύνδεση 
πρέπει να γίνεται με τον απλούστερο 
πλήκτρου σε μια web σελίδα).

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το λογισμικό helpdesk είναι τα παρακάτω:

 Να επιτρέπει την αυτόματη εύρεση λύσης ενός προβλήματος από μια 
knowledgebase 

 Να διαχειρίζεται τις αιτήσεις (calls) χρ
συμβαίνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 Να μπορεί να επιτρέπει τον ορισμό του παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας 
μιας υπηρεσίας, και να ελέγχει κατά πόσο το επίπεδο ποιότητας της 
παρεχόμενης υπηρεσίας διατηρείται. 

Να δημιουργεί αναφορές (
προσανατολίζεται προς τον τελικό χρήστη υπηρεσιών (
μιας υπηρεσίας (statistical
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καθώς και η συντήρηση και αναβάθμισή της. 

Είναι επιθυμητό το προϊόν να εξυπηρετεί την υποστήριξη των χρηστών από κάποιο 
κεντρικό σημείο, να είναι ευέλικτο στο να προσφέρει ευκολία στη χρήση του από τους 
διαχειριστές που θα το χρησιμοποιούν, αλλά και περισσότερες υπηρεσίες στους 
χρήστες οι οποίοι θα υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα υποστήριξης. 

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα του χρήστη που συνδέεται μέσω 
Διαδικτύου να μπορεί να συνομιλήσει με το helpdesk μέσω κλασσικού τηλεφώνου 

σω υπολογιστή ενώ παράλληλα να αποστέλλονται στον τεχνικό πληροφορίες 
για την ταυτότητα του χρήστη, την φύση του προβλήματος και οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία είναι δυνατόν να βοηθήσει στην άρση του προβλήματος. Η σύνδεση 
πρέπει να γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο (π.χ. με το πάτημα ενός 
πλήκτρου σε μια web σελίδα). 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το λογισμικό helpdesk είναι τα παρακάτω:

Να επιτρέπει την αυτόματη εύρεση λύσης ενός προβλήματος από μια 

Να διαχειρίζεται τις αιτήσεις (calls) χρηστών και τα γεγονότα (incidents) που 
συμβαίνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα. 

Να μπορεί να επιτρέπει τον ορισμό του παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας 
μιας υπηρεσίας, και να ελέγχει κατά πόσο το επίπεδο ποιότητας της 
παρεχόμενης υπηρεσίας διατηρείται.  

δημιουργεί αναφορές (Reports), όπου κάθε μια από αυτές μπορεί να 
προσανατολίζεται προς τον τελικό χρήστη υπηρεσιών (operational), προς τον τεχνικό 

statistical) ή προς τον διαχειριστή (management-based

Είναι επιθυμητό το προϊόν να εξυπηρετεί την υποστήριξη των χρηστών από κάποιο 
κεντρικό σημείο, να είναι ευέλικτο στο να προσφέρει ευκολία στη χρήση του από τους 

σσότερες υπηρεσίες στους 
χρήστες οι οποίοι θα υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα υποστήριξης.  

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα του χρήστη που συνδέεται μέσω 
Διαδικτύου να μπορεί να συνομιλήσει με το helpdesk μέσω κλασσικού τηλεφώνου 

σω υπολογιστή ενώ παράλληλα να αποστέλλονται στον τεχνικό πληροφορίες 
για την ταυτότητα του χρήστη, την φύση του προβλήματος και οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία είναι δυνατόν να βοηθήσει στην άρση του προβλήματος. Η σύνδεση 

δυνατό τρόπο (π.χ. με το πάτημα ενός 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το λογισμικό helpdesk είναι τα παρακάτω: 

Να επιτρέπει την αυτόματη εύρεση λύσης ενός προβλήματος από μια 

ηστών και τα γεγονότα (incidents) που 

Να μπορεί να επιτρέπει τον ορισμό του παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας 
μιας υπηρεσίας, και να ελέγχει κατά πόσο το επίπεδο ποιότητας της 

), όπου κάθε μια από αυτές μπορεί να 
), προς τον τεχνικό 

based). 
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Ενότητες Εργασίες 
Μήνες από την έναρξη του έργου 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

a. Τρισδιάστατη 
αποτύπωση των 
μνημείων της πόλης 
μέσω τρισδιάστατων 
σαρώσεων 
(3Dscanning) 

3D Scanning                     
       

b. Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη 
πλατφόρμας και της 
εφαρμογής 

Συλλογή 
πληροφοριών 
ιστορικής 
τεκμηρίωσης 

      
              

Δημιουργία 
κωδικών QR          

  
       

Σχεδιασμός 
επαυξημένης 
πραγματικότας 

          
    

     

Σχεδιασμός 
περιβάλλοντος 
εφαρμογής  
(userinterface) 

           
    

    

Σχεδιασμός χάρτη 
και διαδρομής            
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Ανάπτυξη 
λογισμικού              

        



 

 
 

 

Α.3.2 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη 

πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την ομάδα έργου που θα διαθέσει για τη διοίκηση και 

υλοποίηση του Έργου, το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος και η Ομάδα 

Έργου.  

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του Δήμου μετά από σχετική εισήγηση 

της Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠΠΕ) και οι σχετικές αποφάσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της συναφθείσας σύμβασης.

Ο Δήμος  θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 

υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 15 

Α.3.2 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη 

πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την ομάδα έργου που θα διαθέσει για τη διοίκηση και 

του Έργου, το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος και η Ομάδα 

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του Δήμου μετά από σχετική εισήγηση 

της Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠΠΕ) και οι σχετικές αποφάσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο 

έρος της συναφθείσας σύμβασης. 

Ο Δήμος  θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 

υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη 

πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την ομάδα έργου που θα διαθέσει για τη διοίκηση και 

του Έργου, το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος και η Ομάδα 

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του Δήμου μετά από σχετική εισήγηση 

της Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠΠΕ) και οι σχετικές αποφάσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο 

Ο Δήμος  θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 

υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος. 

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση 



«ΓΟΡΤΥΝΙΑ – ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

 

 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 117.075,00 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την εκπαίδευση, τη τεκμηρίωση και τη 

δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Η ανάλυση κόστους για το παρόν Υποέργο χωρίζεται σε δύο υποενότητες, βάση των  
κύριων ενοτήτων εργασίας που προαναφέρθηκαν, δηλαδή:

a. Την τρισδιάστατη αποτύπωση των μνημείων της πόλης μέσω τρισδιάστατων 
σαρώσεων (3Dscanning) και 

b. Τον σχεδιασμός και την α
εφαρμογής (application) 

 

ΕΡΕΥΝΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

Έρευνα - συγκέντρωση 
αποκατάσταση και τεκμηρίωση

Ανάρτησηστοδιαδίκτυο

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Δημιουργία 

Συντήρηση 

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Επίγεια Σάρωση 

Εναέρια σάρωση 

VR Παρουσίαση εκθεμάτων

AUGMENTED REALITY

Προσαρμογή Οπτικοσακουστικού υλικού για 
παρουσίασης ιστορικών προσώπων

Προγραμματισμός (ANDROID & iOS)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Σχεδιασμός 

Εκτύπωση 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκπαίδευση Προσωπικού 

Πιλοτική λειτουργία

Έλεγχοι και Δοκιμές των Εφαρμογών 
Πλατφόρμα διαχείρισης τελικούν προορισμού και 
συστήματος διαχείρισης συλλογών

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 117.075,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 94.415,32 € ΦΠΑ : 25.659,68 €)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την εκπαίδευση, τη τεκμηρίωση και τη 

δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). 

ανάλυση κόστους για το παρόν Υποέργο χωρίζεται σε δύο υποενότητες, βάση των  
κύριων ενοτήτων εργασίας που προαναφέρθηκαν, δηλαδή: 

. Την τρισδιάστατη αποτύπωση των μνημείων της πόλης μέσω τρισδιάστατων 
) και  

. Τον σχεδιασμός και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας και της 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

συγκέντρωση - ψηφιοποίηση - ψηφιακή 
αποκατάσταση και τεκμηρίωση 

22.580,65 

Ανάρτησηστοδιαδίκτυο 5.645,16 

8.467,74 

2.822,58 

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
11.290,32 

5.645,16 

VR Παρουσίαση εκθεμάτων 5.645,16 

AUGMENTED REALITY 

Προσαρμογή Οπτικοσακουστικού υλικού για AR 
παρουσίασης ιστορικών προσώπων 

14.112,90 

Προγραμματισμός (ANDROID & iOS) 5.645,16 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
5.645,16 

2.822,58 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Εκπαίδευση Προσωπικού  1.129,03 

λειτουργία 1.129,03 

Έλεγχοι και Δοκιμές των Εφαρμογών – παραγωγών, 
Πλατφόρμα διαχείρισης τελικούν προορισμού και 
συστήματος διαχείρισης συλλογών 

1.129,03 

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» 

συμπεριλαμβανομένου 

€) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την εκπαίδευση, τη τεκμηρίωση και τη 

ανάλυση κόστους για το παρόν Υποέργο χωρίζεται σε δύο υποενότητες, βάση των  

. Την τρισδιάστατη αποτύπωση των μνημείων της πόλης μέσω τρισδιάστατων 

νάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας και της 

 

22.580,65 € 

5.645,16 € 

 

8.467,74 € 

2.822,58 € 

 

11.290,32 € 

5.645,16 € 

5.645,16 € 

 

14.112,90 € 

5.645,16 € 

 

5.645,16 € 

2.822,58 € 

 

1.129,03 € 

1.129,03 € 

1.129,03 € 



«ΓΟΡΤΥΝΙΑ – ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

 

 
 

Εξοδα μετακινησης

Λοιπά έξοδα 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 
 

         Ο  συντάξας 

                                                                                      
                                                                                     

 

                        Δημήτριος Κοντός

                   Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                                            Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε
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Εξοδα μετακινησης 282,26 

423,39 

94.415,32 

Δημητσάνα,  02-12- 2022 

 

                     Θεωρή

                                                                                      Ο   Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
                                                                                           του τμήματος μελετ

της  Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Κοντός     Δημήτριος Κουτσιάδης

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                                            Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» 

282,26 € 

423,39 € 

94.415,32 € 

Θεωρήθηκε 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
του τμήματος μελετών & χωροταξίας    

Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 
 

Δημήτριος Κουτσιάδης 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                                            Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε 


