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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

Το Υποέργο 1 με τίτλο «Ψηφιακή Ανάδειξη της Ιστορίας του 1821 στον Δήμο 
Αιγιαλείας» στοχεύει στην ανάδειξη ιστορικού περιεχομένου  και σημαντικών 
γεγονότων του έπους του 1821 που πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Αιγιαλείας μέσω 
τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (ΤΠΕ). Το προτεινόμενο 
έργο περιλαμβάνει (α) εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με 
ιστορικό περιεχόμενο για μαθητές και σχολεία, (β) Εφαρμογή Εικονικής 
Πραγματικότητας για ξεναγήσεις Τουριστών και Μαθητών και (γ) προμήθεια 
εξοπλισμού. 

Συγκεκριμένα το Υποέργο 1 περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας:  

Πακέτο Εργασίας 1: Εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με 
ιστορικό περιεχόμενο για μαθητές και σχολεία 

Η βιωματική μάθηση μέσω ψηφιακών παιγνίων είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής μέθοδος 
παρουσίασης της ιστορικής πληροφορίας, με αυξημένο ενδιαφέρον προσέλκυσης 
στους νέους. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας συνδυάζει το 
κίνητρο του ανταγωνισμού με την πρωτότυπη παρουσίαση που προσφέρει η 
επαυξημένη πραγματικότητα και στοχεύει στην αύξηση της χρήσης μιας τέτοιας 
εφαρμογής και στην ανάδειξη της ιστορίας σχετικά με το έπος του 1821.  

Η εφαρμογή θα μπορεί να λειτουργεί τόσο εντός του παλιού αρχοντικού με 
αλληλεπίδραση με τα φυσικά εκθέματα, όσο και στο σχολείο ή σε εξωτερικούς χώρους. 
Η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές εκπαιδευτικούς να μπορούν 
να σχεδιάσουν στοχευμένες δραστηριότητες για τους μαθητές τους με στόχο την 
επιτυχή συνύπαρξη της μάθησης ιστορικής γνώσης με παιχνιδίζουσες εμπειρίες που 
θα βιώνει ο κάθε μαθητής. Το παιχνίδι θα μπορεί να διαρκεί μέρος ή το σύνολο του 
σχολικού έτους και ένας ιδιόμορφος ανταγωνισμός γνώσης ανάμεσα στους μαθητές 
θα αναπτυχθεί. 

Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού θα αποτελείται από τα ακόλουθα 
υποσυστήματα: 

1. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Ιστορικού Περιεχομένου 

2. Πλατφόρμα μήτρας παιχνιδιών (Game Engine) 

3. Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας κινητών συσκευών 

Τα βασικά χαρακτηριστικά για κάθε υποσύστημα της εφαρμογής θα είναι τα ακόλουθα: 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Ιστορικού Περιεχομένου 

 Δυνατότητα εισαγωγής, διαγραφής και επεξεργασίας πολιτιστικών τεκμηρίων 
ιστορικού περιεχομένου 

 Δυνατότητα εισαγωγής, διαγραφής και επεξεργασίας χρηστών 

 Δυνατότητα εισαγωγής, διαγραφής και επεξεργασίας αποστολών για τους 
χρήστες με καθορισμένα βήματα 

 Δυνατότητα εισαγωγής, διαγραφής και επεξεργασίας ερωτήσεων για κάθε 
αποστολή 

 Απόδοση και σύνδεση δικαιωμάτων χρηστών με περιεχόμενο και αποστολές 

 Δυνατότητα ψηφιακής τεκμηρίωσης των εγγραφών ιστορικού περιεχομένου με 
πεδία που θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση του έργου 

 Δυνατότητα ανάρτησης πολυμεσικού υλικού (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, 
ηχητικά αρχεία) 
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 Δυνατότητα ανάρτησης τρισδιάστατων μοντέλων και σύνδεση με πολιτιστικά 
τεκμήρια  

 Δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας υπολογισμούς της βαθμολόγησης 
των χρηστών 

 Δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας παραμέτρων των αποστολών (π.χ. 
χρόνοι, ποινές, πρόσθετη βαθμολόγηση) 

 Σύνδεση αποστολών με ακριβείς γεωγραφικές τοποθεσίες 

Πλατφόρμα μήτρας παιχνιδιών (Game Engine) 

 Δυνατότητα σχεδίασης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε μηχανή game engine 
με δυνατότητα διαχείρισης τρισδιάστατων γραφικών σε πραγματικό χρόνο 

 Υλοποίηση μηχανισμού συγχρονισμού οθονών ανάμεσα στους χρήστες 
(ομαδικό παιχνίδι) 

 Μηχανισμός διαχείρισης χρονισμού βημάτων της κάθε αποστολής 

 Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την πλατφόρμα ιστορικού περιεχομένου 

 Υπολογισμός παραμέτρων χρόνου και βαθμολογίας ανά παίχτη 

 Υπολογισμός και διαχείριση πίνακας βαθμολογίας σε κάθε βήμα της 
αποστολής 

 Διαχείριση ξαφνικής εισόδου/εξόδου παίχτη από το παιχνίδι 

 Χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης κατανάλωσης μπαταρίας 

Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας κινητών συσκευών 

 Η εφαρμογή θα λειτουργεί τόσο για κινητές συσκευές λογισμικού Android & IOS 

 Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό μέσω πλατφορμών 
κοινωνικής δικτύωσης (Google, Facebook) και ανώνυμα 

 Προβολή περιεχομένου με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας 

 Δυνατότητα προβολής τρισδιάστατων αντικειμένων μετά από αναγνώριση 
αντικειμένων 

 Δυνατότητα προβολής τρισδιάστατων αντικειμένων με χρήση GPS 

 Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ιστορικού 
Περιεχομένου 

 Χρήση ειδοποιήσεων για την διαχείριση του παιχνιδιού και των χρηστών 

 Υποστήριξη μηχανισμού λειτουργίας στο παρασκήνιο του λογισμικού Android 
& IOS 

Όλο το ιστορικό υλικό καθώς και η παρουσίαση του στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού 
υλικού θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Πακέτο Εργασίας 2: Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας για ξεναγήσεις 
Τουριστών και Μαθητών 

Η ξενάγηση σε περιβάλλον 360ο με την χρήση μάσκας εικονικής πραγματικότητας 
είναι μια νέα δυνατότητα που δίνεται πλέον στους χώρους πολιτισμού και μπορεί να 
διευρύνει τους επισκέπτες προσφέροντάς τους μια διαδραστική και σε πραγματικό 
χρόνο ξενάγησης. Είτε οργανωμένες ομάδες χρηστών είτε ένας μεμονωμένος 
επισκέπτης, μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματισμένες περιηγήσεις σε εικονικά 
περιβάλλοντα που θα αξιοποιούν τρισδιάστατο περιεχόμενο που σχετίζεται με το έπος 
του 1821 και θα αναδεικνύεται σε αυτούς με την βοήθεια ενός πραγματικού ξεναγού.  

Οι δυνατότητες της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, μπορούν να προσφέρουν 
υψηλού επιπέδου αλληλεπίδραση ανάμεσα στους χρήστες με την ενσωμάτωση των 
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κινήσεων των χεριών στον ψηφιακό περιβάλλον αλλά και την χρήση φωνής και 
κειμένου για την καθοδήγηση των επισκεπτών και την παροχή ενημερωτικών 
πληροφοριών για το εκάστοτε ψηφιακό έκθεμα ή πραγματικό χώρο 360ο. 

Η εφαρμογή του εικονικής πραγματικότητας θα αποτελείται από τα ακόλουθα 
υποσυστήματα: 

1. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Περιεχομένου 

2. Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για τουρίστες 

3. Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για μαθητές 

4. Υποσύστημα διαχείρισης πολλαπλών χρηστών 

Τα βασικά χαρακτηριστικά για κάθε υποσύστημα της εφαρμογής θα είναι τα ακόλουθα: 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Περιεχομένου 

 Δυνατότητα εισαγωγής, διαγραφής και επεξεργασίας πολιτιστικών τεκμηρίων 

 Δυνατότητα δημιουργίας, διαγραφής και επεξεργασίας χρηστών 

 Απόδοση και σύνδεση δικαιωμάτων χρηστών με περιεχόμενο και ερωτήσεις 

 Δυνατότητα σύνδεσης/αποσύνδεσης πολυμεσικού υλικού με τα πολιτιστικά 
τεκμήρια  

 Δυνατότητα δημιουργίας, διαγραφής και επεξεργασίας ερωτήσεων για μαθητές  

 Υποστήριξη κατάλληλου σχήματος μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση των 
πολιτιστικών τεκμηρίων 

 Υποστήριξη ελληνικής/αγγλικής γλώσσας 

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για τουρίστες/μαθητές 

 Σύνδεση χρήστη με δημιουργία λογαριασμού μέσω πλατφορμών κοινωνικής 
δικτύωσης (Google, Facebook) και ανώνυμα 

 Σύνδεση χρήστη με προκαθορισμένους κωδικούς για κάθε επισκέπτη μαθητή 

 Υποστήριξη περιήγησης εντός των αιθουσών για κάθε τρισδιάστατη σκηνή 

 Μηχανισμός περίηγησης μέσω χειριστηρίων ή με αυτόματο πιλότο κίνησης 

 Δυνατότητα χρήσης των χεριών του χρήστη και αλληλεπίδραση του χρήστη με 
τα τρισδιάστατα μοντέλα 

 Προβολή πληροφοριών για κάθε έκθεμα 

 Προβολή ερωτήσεων για κάθε έκθεμα 

 Ακουστική αφήγηση των πληροφοριών για κάθε έκθεμα 

 Υποστήριξη ελληνικής/αγγλικής γλώσσας 

Υποσύστημα διαχείρισης πολλαπλών χρηστών 

 Η εφαρμογή θα λειτουργεί τόσο για κινητές συσκευές λογισμικού Android & IOS 

 Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να παραμετροποιούν το δικό τους 
Avatar 

 Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να κινούνται εντός της εφαρμογής σε 
πραγματικό χρόνο 

 Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να συνομιλούν με όλους τους χρήστες 
μέσω μικροφώνου 

 Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να συνομιλούν με έναν επιλεγμένο 
χρήστη μέσω μικροφώνου 

 Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να αποκλείσουν έναν ή περισσότερους 
χρήστες 
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 Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να αποστείλουν γραπτά μηνύματα σε 
έναν επιλεγμένο χρήστη 

 Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να αποστείλουν emoticons μέσω 
animation graphics 

 Οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να βλέπουν ανά πάσα στιγμή την 
δυναμική λίστα των χρηστών που συμμετέχουν καθώς και συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά αυτών (π.χ. όνομα, διάρκεια σύνδεσης, επιλεγμένες ρυθμίσεις) 

Όλο το υλικό καθώς και η παρουσίαση του στην εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας 
θα γίνει στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

 

Πακέτο Εργασίας 3: Εκπαίδευση – Πιλοτική Λειτουργία 

Μετά την επιτυχή υλοποίηση των εφαρμογών του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του έργου.  

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση συγκεκριμένου 
προγράμματος εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των 
εφαρμογών τόσο από την πλευρά του χρήστη όσο και από την πλευρά του διαχειριστή. 
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο της αναθέτουσας αρχής, με φυσική 
παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, οι οποίοι θα επιλεγούν από την 
αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος επιπρόσθετα θα παραδώσει έντυπο εκπαιδευτικό 
εγχειρίδιο, συνοδευτικό εκπαιδευτικό βίντεο και εξοπλισμό για την πρακτική εφαρμογή 
των εκπαιδευτικών σεναρίων. 

Ταυτόχρονα θα υπάρξει πιλοτική λειτουργία 2 μηνών όλων των εφαρμογών, ώστε να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους. Τέλος, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει 
την Αναθέτουσα Αρχή για την θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών. 

 

Πακέτο Εργασίας 4: Προμήθεια Εξοπλισμού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

1. Μάσκα Εικονικής Πραγματικότητας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 6 Βαθμούς Ελευθερίας (6 DoF) 

 Ανάλυση κάθε φακού 1832 x 1920 

 Αποθηκευτικός χώρος 64GB" 

2. Μάσκα Εικονικής Πραγματικότητας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Σύνδεση με Η/Υ (PC VR Headset) 

 6 Βαθμούς Ελευθερίας (6 DoF) 

 Ανάλυση κάθε φακού 2560 x 1440" 

3. Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για σύνδεση με μάσκα εικονικής πραγματικότητας με 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Κουτί Η/Υ Midi,  

 Τροφοδοτικό,  

 Επεξεργαστής,  

 Μητρική κάρτα,  

 Μνήμη DDR4 16GB,  
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 Κάρτα Γραφικών 6GB,  

 SSD Δίσκος 500GB,  

 Λειτουργικό Σύστημα Windows,  

 Οθόνη Full HD 24,  

 Πληκτρολόγιο & Ποντίκι 

 

1.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου 1 είναι δεκαπέντε (15) μήνες. 

Οι χρόνοι παράδοσης ορίζονται ως ακολούθως : 

 

ΠΕ1: Εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με ιστορικό περιεχόμενο 
για μαθητές και σχολεία (12ος Μήνας) 

 ΠΕ1.Π1: Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Υλικού, Χρηστών και 
Σχεδιασμού Αποστολών (6ος μήνας) 

 ΠΕ1.Π2: Πλατφόρμα μήτρας παιχνιδιών/Game Server (8ος μήνας) 

 ΠΕ1.Π3: Δημιουργία Σεναρίων για τρεις τύπους παιχνιδιών επαυξημένης 
πραγματικότητας (8ος μήνας) 

 ΠΕ1.Π4: Εικαστικός σχεδιασμός και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και 
animation υλικού εντός παιχνιδιών (10ος μήνας) 

 ΠΕ1.Π5: Τρία ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας 
σε κινητές συσκευές (12ος μήνας) 

 

ΠΕ2: Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας για ξεναγήσεις Τουριστών και Μαθητών 
(15ος Μήνας) 

 ΠΕ2.Π1: Φωτογράφηση και Δημιουργία είκοσι (20) Πανοραμάτων Υψηλής 
Ανάλυσης 8Κ  360ο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (8ος μήνας) 

 ΠΕ2.Π2: Δημιουργία τριών τρισδιάστατων Σκηνών και εκατό τρισδιάστατων 
μοντέλων αντικειμένων (12ος μήνας) 

 ΠΕ2.Π3: Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας Ξενάγησης για single – multi 
user groups (15ος μήνας) 

 

Π3: Εκπαίδευση – Πιλοτική Λειτουργία 

 ΠΕ3.Π1: Εκπαίδευση χρηστών στην εφαρμογή παιχνιδιού επαυξημένης 
πραγματικότητας και στην εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας  (14ος μήνας) 

 ΠΕ3.Π2: Πιλοτική λειτουργία εφαρμογής παιχνιδιού επαυξημένης 
πραγματικότητας και εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας  (15ος μήνας) 

 

Π4: Προμήθεια Εξοπλισμού 

 ΠΕ4.Π1: Παράδοση εξοπλισμού και θέση σε παραγωγική λειτουργία (15ος 
μήνας) 

 

1.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Τα παραδοτέα του υποέργου είναι τα ακόλουθα: 
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 ΕΕ1.Π1: Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Υλικού, Χρηστών και 
Σχεδιασμού Αποστολών  

 ΕΕ1.Π2: Πλατφόρμα μήτρας παιχνιδιών/Game Server 

 ΕΕ1.Π3: Δημιουργία Σεναρίων για τρεις τύπους παιχνιδιών επαυξημένης 
πραγματικότητας 

 ΕΕ1.Π4: Εικαστικός σχεδιασμός και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και 
animation υλικού εντός παιχνιδιών 

 ΕΕ1.Π5: Τρία ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας 
σε κινητές συσκευές 

 ΕΕ2.Π1: Φωτογράφηση και Δημιουργία είκοσι (20) Πανοραμάτων Υψηλής 
Ανάλυσης 8Κ  360ο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

 ΕΕ2.Π2: Δημιουργία τριών τρισδιάστατων Σκηνών και εκατό τρισδιάστατων 
μοντέλων αντικειμένων  

 ΕΕ2.Π3: Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας Ξενάγησης για single – multi 
user groups  

 

1.4 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Υποέργου είναι: 

 Κοινωνικά Αποτελέσματα: Η εφαρμογή αποτελεί έμμεσα, αλλά και άμεσα ένα 
εργαλείο προβολής της ελληνικής ιστορίας και κουλτούρας σε Έλληνες και 
ξένους. Μπορεί να συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση της βιωματικής και 
διαφοροποιημένης μάθησης στο ευρύ κοινό και σε ειδικές ομάδες, όπως 
μαθητές και ερευνητές. Θα παρέχει τη δυνατότητα διανοητικής και 
συναισθηματικής κινητοποίησης (ιστορικό περιεχόμενο και τρισδιάστατες – 
ολογραμματικές εφαρμογές), διευκολύνοντας διαδικασίες εμπειρικής 
συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των προσώπων με το περιβάλλον τους.  

 Τεχνολογικά Αποτελέσματα: Βασικό σημείο της παρούσας ιδέας είναι το 
πέρασμα των προηγμένων τεχνολογιών, στο φυσικό – αστικό περιβάλλον, σε 
έναν χώρο δηλαδή που εκ φύσεως είναι δυναμικός και δημιουργικός. Η 
ενσωμάτωση των τεχνολογιών αυτών αποτελούν μία εκ του ουκ άνευ 
συνεισφορά στην εξέλιξη του χώρου.  

 Άμεσα αποτελέσματα του έργου. Τα άμεσα αποτελέσματα του έργου αφορούν 
στην ανάπτυξη μίας τεχνολογικής εργαλειοθήκης για τον Δήμο. Στα μετρήσιμα 
αποτελέσματα του έργου συμπεριλαμβάνονται α) η αύξηση της 
επισκεψιμότητας σε πολιτιστικές και τουριστικές δράσεις από την αξιοποίηση 
της εν λόγω εργαλειοθήκης, β) η λήψη αποφάσεων για θέματα πολιτισμού με 
μετρήσιμα δεδομένα (data-driven policy) και γ) ενίσχυση των οικονομικών 
μεγεθών που συνδέονται με τον πολιτισμό της χώρας 

 Έμμεσα αποτελέσματα του έργου. Στα έμμεσα αποτελέσματα περιλαμβάνεται 
η απόκτηση επιστημονικής και αναπτυξιακής τεχνογνωσίας από πλευράς 
στελεχών του Δήμου σε θέματα εκτίμησης επιπτώσεων, ποσοτικοποιήσης 
άυλων πολιτιστικών αγαθών και υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων με 
βιώσιμο περιεχόμενο. Στα έμμεσα αποτελέσματα μπορούν να προσμετρηθούν 
η βελτίωση της τουριστικής και πολιτισμικής εικόνας και τα γενικότερα οφέλη 
από την βελτίωση αυτή. 
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1.5 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ/ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Η υλοποίηση της πρότασης έρχεται να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες: 

• Ψηφιακού Μουσείου Εικονικής Πραγματικότητας τόσο σε περιβάλλον 
360ο, όσο και σε  περιβάλλοντα εικονικού κόσμου, 

• Ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων 
εκπαιδευτικών παιγνίων 

• Πανοραμάτων Υψηλής Ανάλυσης που θα αξιοποιούν πολιτιστικό και 
ιστορικό περιεχόμενο σχετιζόμενο την Επανάσταση του 1821 και 

• Εικονικές περιηγήσεις για ενίσχυση του πολιτισμικού και τουριστικού 
αποτυπώματος του Δήμου. 

Στα πλαίσια αυτά, η Πρόταση έχει να συμβάλει ουσιαστικά τόσο σε επίπεδο 
«περιεχομένου» και σύνδεσης του με την Επανάσταση του 1821, όσο και σε επίπεδο 
προηγμένων τεχνολογιών και της δυνατότητας του να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως 
για πολιτισμικούς, εκπαιδευτικούς και τουριστικούς σκοπούς από πλευράς του δήμου. 

Με την παρούσα πρόταση ο Δήμος αποκτά ψηφιακά εργαλεία ανάδειξης της πλούσιας 
ιστορίας του που σχετίζεται με το 1821, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν / 
χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικούς χώρους υποδοχής κοινού. Παράλληλα με το 
ιστορικό αποτύπωμα, ο Δήμος έχει στοχεύσει στο να αναδείξει τον πολιτισμικό του 
πλούτο, αναδεικνύοντας γεωγραφικές τοποθεσίας, μνημεία και ιστορικά πρόσωπα 
που σχετίζονται με την Επανάσταση του 1821 σε συνδυασμό με την τοπική περιοχή.  

Ειδικά σε επίπεδο ανάπτυξης εκπαιδευτικών παιγνίων, θα συνδεθεί το ιστορικό 
παρελθόν και ο πολιτισμικός πλούτος, με τις ανάγκες του «σήμερα» όπου η νέα γενιά, 
οι μαθητές αλλά και οι τουρίστες αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους λήψης της 
πληροφορίας και του πολιτισμικού / ιστορικού περιεχομένου. Επιπροσθέτως, η χρήση 
νέων προσεγγίσεων στην παροχή πληροφορίας μέσω ψηφιακών εφαρμογών και 
εκπαιδευτικών παιγνίων, συμβάλει στη διάχυση του περιεχομένου σε κάθε 
ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως γεωγραφικού στίγματος ή περιορισμών που σχετίζονται 
με ειδικές συνθήκες (π.χ. πανδημία, ΑμΕΑ κλπ). 

 

2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Το συνολικό κόστος του Υποέργου 1 ορίζεται στις 120.000,00 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το κόστος αναλύεται ως εξής: 

 

Κόστος Δράσης Εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με 
ιστορικό περιεχόμενο για μαθητές και σχολεία  [75.000 €]: 

i. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Υλικού, Χρηστών και Σχεδιασμού 
Αποστολών [15.000 €] 

ii. Πλατφόρμα μήτρας παιχνιδιών/Game Server [20.000 €] 

iii. Δημιουργία Σεναρίων για τρεις τύπους παιχνιδιών επαυξημένης 
πραγματικότητας [5.000 €] 

iv. Εικαστικός σχεδιασμός και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και 
animation υλικού εντός παιχνιδιών [10.000 €] 

v. Τρία ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας σε 
κινητές συσκευές [25.000 €] 

 

Κόστος Δράσης Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας για ξεναγήσεις 
Τουριστών και Μαθητών [45.000 €]: 
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i. Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας Ξενάγησης για single – multi user 
groups [27.000 €] 

ii. Δημιουργία τριών τρισδιάστατων Σκηνών και εκατό τρισδιάστατων 
μοντέλων αντικειμένων [10.000 €] 

iii. Φωτογράφηση και Δημιουργία είκοσι (20) Πανοραμάτων Υψηλής 
Ανάλυσης 8Κ  360ο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων [5.000 €] 

iv. Εξοπλισμός (2 Μάσκες Εικονικής Πραγματικότητας και Η/Υ) [3.000 €] 

 
Για την επιτυχημένη πραγματοποίηση του υποέργου 1, θα απαιτηθούν εξιδεικευμένες 

ειδικότητες, ιδίως στον τομέα της Πληροφορικής, του διαδικτυακού προγραμματισμού, 

του σχεδιασμού παιγνίων, του γραφικού σχεδιασμού και της τρισδιάστατης 

επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας καθώς και ειδικός φωτογράφος. 
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2.1 Ενδεικτική Προμέτρηση – Προϋπολογισμός  

Περιγραφή Ποσότητα Μ.Μ. 
Τιμή Μονάδας 
προ ΦΠΑ  (€) 

Κόστος 

(€) 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με ιστορικό περιεχόμενο για μαθητές 
και σχολεία 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης 
Ιστορικού Περιεχομένου 3 Α/Μ 4.032,26 

12.096,77 

Πλατφόρμα μήτρας παιχνιδιών  3 Α/Μ 4.032,26 12.096,77 

Εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας κινητών συσκευών 3 Α/Μ 4.032,26 

12.096,77 

Εικαστικός σχεδιασμός και δημιουργίας 
3διάστατων μοντέλων  2 Α/Μ 4.032,26 

8.064,52 

Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας για ξεναγήσεις Τουριστών και Μαθητών 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης 
Περιεχομένου 2 Α/Μ 4.032,26 

8.064,52 

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας 
για τουρίστες 1 Α/Μ 4.032,26 

4.032,26 

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας 
για μαθητές 1 Α/Μ 4.032,26 

4.032,26 

Υποσύστημα διαχείρισης πολλαπλών 
χρηστών 2 Α/Μ 4.032,26 

8.064,52 

Δημιουργία 3διάστατων Σκηνών και 
Μοντέλων  2 Α/Μ 4.032,26 

8.064,52 

Φωτογράφηση και Δημιουργία 360ο 
Πανοραμάτων Υψηλής Ανάλυσης  1 Α/Μ 4.032,26 

4.032,26 

Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση 

Υποστήριξη Χρηστών (Εκπαιδευτικό 
Παιχνίδι) 0,5 Α/Μ 4.032,26 

2.016,13 

Υποστήριξη Χρηστών (Εικονική 
Πραγματικότητα) 0,5 Α/Μ 4.032,26 

2.016,13 

Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογών 0,2 Α/Μ 4.032,26 806,45 

Εκπαίδευση Χρηστών (Εκπαιδευτικό 
Παιχνίδι) 0,6 Α/Μ 4.032,26 

2.419,35 

Εκπαίδευση Χρηστών (Εικονική 
Πραγματικότητα) 0,4 Α/Μ 4.032,26 

1.612,90 

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Εφαρμογών 
(Εκπαιδευτικό Παιχνίδι) 0,6 Α/Μ 4.032,26 

2.419,35 

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Εφαρμογών 
(Εικονική Πραγματικότητα) 0,4 Α/Μ 4.032,26 

1.612,90 

Υποστηρικτικό Βίντεο 0,2 Α/Μ 4.032,26 806,45 

Εξοπλισμός 

Μάσκα Εικονικής Πραγματικότητας 
(Standalone) 

1 ΤΕΜ 
403,23 403,23 

Μάσκα Εικονικής Πραγματικότητας (PC 
Connected) 

1 ΤΕΜ 
403,23 403,23 

H/Y 1 ΤΕΜ 1.612,90 1.612,90 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 96.774,19 

ΦΠΑ (24%): 23.225,81 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 120.000,00 

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σταδιακά από την υπογραφή της σύμβασης 

και έως την λήξη της. 

Το Υποέργο 1 της παρούσας, αφορά υπηρεσία για το πακέτο εργασίας1 

«Εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με ιστορικό περιεχόμενο για 

μαθητές και σχολεία», το πακέτο εργασίας 2 «Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας 

για ξεναγήσεις Τουριστών και Μαθητών», το πακέτο εργασίας 3 «Εκπαίδευση – 

Πιλοτική Λειτουργία» και προμήθεια Εξοπλισμού για το πακέτο εργασίας 4.  

Η δαπάνη της παρεχόμενης υπηρεσίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 

εξόδων του οικονομικού έτους 2021 για ποσό 120.000,00 ευρώ, θα βαρύνει  κωδικό 

με εγγραφή στον προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου Αιγιαλείας έπειτα από 

αναμόρφωση, μετά από την απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). Θα εκτελεστεί με προσφυγή 

στην διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3463/2006, του N.3852/2010, N.4412/2016 και του Ν.4782/2021. 

 

                                                                           
 ο συντάξας 

 
ο ελέγξας 

Αίγιο 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

 
 
 
 
 

Κανελλής Παναγιώτης 
ΠΕ Μηχανικός Η/Υ &  

Πληροφορικής 

 
 
 
 
 
 
 
   

 Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ 
ΠΕ- Μηχανικός Παραγωγής 

                  & Διοίκησης 

η Διευθύντρια  
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης 
                          

 
 
 

   Νικολούλια Ιωάννα 
ΠΕ- Διοικητικού 
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