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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

(CPV:72212100-0)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010 “Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών» και  ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ  «Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποι-

ήθηκε με τις αρίθμ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016)

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6. Τις  διατάξεις  του  N.  4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12)  ¨Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραμμα Διαύγεια” 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

και άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

9. Την  ΚΥΑ  Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ  3400/Β΄/20.12.2012)  περί  λειτουργίας  του  Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
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10. Την  αρίθμ.  57654/22-05-2017 απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  “Ρύθμιση

ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”

11. Τις διατάξεις Το Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”

12. Την αρίθμ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας  “Μεταβίβαση  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής

εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”  στους

Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους  Προϊσταμένους  Γενικών  Διευθύνσεων,

Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την αριθμ  οικ.30140(386)/27-01-2017  (ΦΕΚ 335/Β/2017)  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της  Γενικής

Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους

Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και

παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους Αντιπεριφερειάρχες,  στον Εκτελεστικό Γραμματέα,  στον Προϊστάμενο της

Γενικής  Διεύθυνσης,  καθώς  και  στους  Προϊσταμένους  των  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων  και

Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας.

14. Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας  ¨Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  καθώς  και  παροχή

εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των

Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Π.Κ.Μ.,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Η με  αριθμ.156/2017  απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας:  «Μεταβίβαση

αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2142/Β΄/22-06-2017)

16. Την αρ. απόφασης 155/2017 (ΑΔΑ: 73ΦΧ7ΛΛ-5ΧΠ) Έγκριση προγράμματος αυτόνομων δράσεων

τουριστικής προβολής των Π.Ε Πιερίας, Πέλλας,  Κίλικις, Ημαθίας, και  της Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.

έτους 2017.

17. Την αρ. απόφασης 193/2017 (ΑΔΑ:ΩΖ197ΛΛ-ΒΣΗ) Τροποποίηση της αριθ. 62/10-4-2017 απόφασης

Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τη 1η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών δαπανών της

Π.Ε. Πιερίας χρηματοδοτούμενου από ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων )  έτους 2017

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  Δράσεις  Τουρισμού  της  Π.Ε.  Πιερίας  για  το  έτος  2017

σύμφωνα με το αναλυτικό παράρτημα ΙΙΙ 2017 Α/Α:1 με κωδικό έργου: 2352ΠΙΕ001ΙΔΠ17 

18. Το με αριθ. πρωτ.7437/3-07-2017 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού περί παροχής

σύμφωνης γνώμης για το  Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής των Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας,

Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, της  Π.Κ.Μ. για το έτος

2017. 

19. Το  αριθμ.οικ.348265(1997)/24-08-2017  (ΑΔΑΜ:17REQ001850768)  πρωτογενές  αίτημα  του

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Πιερίας
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20. Την  αριθμ.384008(2940)/15-09-2017 απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης   (ΑΔΑ:ΩΠΡΤ7ΛΛ-14Ι)

ποσού 15.000,00  €, η  οποία  καταχωρήθηκε  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της

Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξόδων του οικ.

έτους  2017  με  α/α  2835  και  βαρύνει  τον  Ε.Φ.  721  ΚΑΕ  9899.01 οικονομικού  έτους  2017

(ΑΔΑΜ:17REQ001950388)

Ανακοινώνει 

ότι  προτίθεται  να  προβεί,  για  την  συμμετοχή  της  Π.Ε.  Πιερίας  στη  δράση της  ΠΚΜ για  τη  δημιουργία

ψηφιακής  εφαρμογής  για  τον  Όλυμπο για  κινητά  και  tablets για  την  ανάδειξη  των  διαδρομών και  των

μονοπατιών  του  Ολύμπου,  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης,  μετά  από  συλλογή  και  αξιολόγηση

οικονομικών  προσφορών  και  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  παρούσας  διαδικασίας  δίδεται  στο

κεφάλαιο 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Πιερίας, οικονομικού έτους 2017 και συγκεκρι -

μένα τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 9899.01

 Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 12.096,77€, ΦΠΑ 24%:2.903,23 €)

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τι-

μής, για τις υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στα κεφάλαια 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡ-

ΓΟΥ & 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για τον Όλυμπο για κινητά και tablets

για την ανάδειξη των διαδρομών και των μονοπατιών του Ολύμπου. Αναλυτικότερα αφορά στη δημιουργία

εφαρμογής για κινητά και  tablets με τη χρήση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (augmented

reality) για την ανάδειξη των διαδρομών και των μονοπατιών του Ολύμπου. Η επαυξημένη πραγματικότητα

είναι  μία  νέα  τεχνολογία αιχμής  που επιτρέπει  την εμπλουτισμένη προβολή ψηφιακών πληροφοριών σε

φυσικό περιβάλλον. π.χ. μπορεί να προβάλλει κατά μήκος της διαδρομής ενός επισκέπτη στον Όλυμπο την

τρισδιάστατη εικόνα ενός αρχαίου θεού που κινείται δίπλα του, ή ένα βίντεο σε μια επιφάνεια, ή ένα ψηφιακό

βιβλίο. Σε συνδυασμό με σύστημα συντεταγμένων (GPS) μπορεί να προβάλλει πληροφορίες πάνω σε φυσικά

αντικείμενα, π.χ. πολιτιστικά, φυσικά και ιστορικά μνημεία.

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Για τις ανάγκες της εφαρμογής ο ανάδοχος θα απαιτηθεί να ψηφιοποιήσει σε τρεις διαστάσεις μνημεία

πολιτισμού. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των τελικών 3Δ μοντέλων απαιτούνται από τη μεθοδολογία

του αναδόχου τα παρακάτω:

Α. Για φορητά αντικείμενα μικρής κλίμακας π.χ. αμφορείς, αγάλματα με εμβαδόν βάσης μικρότερο από

0.3τ.μ. και ύψος μικρότερο από 1μ, απαιτείται τεχνική ψηφιοποίησης με ακρίβεια μεγαλύτερη από 1mm.

Β. Για μεσαίου μεγέθους αντικείμενα με εμβαδόν βάσης μικρότερο από 5τ.μ. και ύψος μικρότερο από 3μ,

απαιτείται τεχνική ψηφιοποίησης με ακρίβεια καλύτερη από 3mm.
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Γ. Για μεγάλα αντικείμενα και αρχιτεκτονικές κατασκευές, απαιτείται ακρίβεια καλύτερη από 5mm.

Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  υποβάλει  προτεινόμενη  τεχνική/μεθοδολογία  και  για  τις  τρεις  κατηγορίες

αντικειμένων.

2. Τα τρισδιάστατα μοντέλα να προκύπτουν από πραγματικά αντικείμενα ή κτίρια.

3. Τα τρισδιάστατα μοντέλα να έχουν υψηλής ποιότητας φωτορεαλιστική υφή.

4. Η φωτορεαλιστική απεικόνιση των 3Δ μοντέλων στην εφαρμογή, απαιτεί τη δημιουργία υφής (texture 

mapping). Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι άρτιο χωρίς κενά και προτείνεται ο φωτισμός να εφαρμοσθεί 

απευθείας στην υφή για να εξασφαλιστούν οι μικρότερες δυνατές απαιτήσεις από πλευράς 

υλικού/λογισμικού. Ζητούμενο είναι η εφαρμογή να εκτελείται από όσο το δυνατόν περισσότερες 

συσκευές. Για τη δημιουργία της υφής των 3Δ αντικειμένων απαιτείται φωτογραφική μηχανή ανάλυσης 

τουλάχιστον 20 Megapixels με βάθος χρώματος τουλάχιστον 12bit.

5. Δυνατότητα σειριακής αντιμετώπισης των hotspots. Η εφαρμογή εντάσσεται στο χώρο των εφαρμογών 

εικονικής πραγματικότητας που όμως εξετάζει την έννοια της ιστορικής αφήγησης,  ως ένα σύνολο 

στοιχείων που δομούν μια εμπειρία με τη μορφή μιας γραμμικής διήγησης. Σε αυτό το πλαίσιο,  η φόρμα 

της αφήγησης δομείται μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων, μεμονωμένων αλλά αλληλένδετων 

εμπειριών. Ο επισκέπτης του χώρου θα μπορεί να επισκεφτεί κάθε hotspot με συγκεκριμένη σειρά ώστε 

να ‘ξεκλειδώνει’ την επόμενη εμπειρία και επομένως το επόμενο στάδιο της αφήγησης. Ο χρήστης της 

εφαρμογής θα έχει πρόσβαση σε μια γραφική απεικόνιση σε κάθε βήμα της αφήγησης.

6. Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από οθόνες και λειτουργικότητες:

Α. Αρχική οθόνη. Κατά την έναρξη της εφαρμογής θα εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα 

καλωσορίσματος (splash screen με κάποια επιπλέον πληροφορία όπως credits κτλ). 

Β. Οθόνη οδηγιών. Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η εφαρμογή, θα παρουσιάζεται στον 

χρήστη η επιλογή να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης πρέπει να 

μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβεί στη βοήθεια (HELP) ή στην οθόνη επιλογής γλώσσας της 

εφαρμογής, επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο από τη διεπαφή της.

Γ. Έναρξη περιήγησης. Μόλις ανοίξει η εφαρμογή Augmented Reality (AR), θα ανοίγει η κάμερα της 

συσκευής του χρήστη και θα εμφανίζει κάποιο σύντομο μήνυμα για μερικά δευτερόλεπτα (π.χ. 

σημαδέψτε με την κάμερά σας το διακριτικό που θα βρείτε σε κάθε έκθεμα). Μόλις ο χρήστης 

στοχεύσει το οπτικό διακριτικό (marker), θα εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής του το περιεχόμενο 

που αντιστοιχεί στο έκθεμα. 

Δ. Παρουσίαση - οπτικοποίηση μεμονωμένου μοντέλου. Σε κάθε εύρημα θα αντιστοιχεί ένα 3D 

μοντέλο το οποίο θα εμφανίζεται σε σχετική προοπτική με βάση το οπτικό διακριτικό. Ο χρήστης στη 

συνέχεια θα μπορεί να κινηθεί στο χώρο για μια πιο πλήρη επισκόπηση του ευρήματος από 

διαφορετικές γωνίες θέασης και αποστάσεις. 

Ε. Διάδραση μέσω αφής με τις εικονικές αναπαραστάσεις των ευρημάτων για άντληση επιπλέον 

πληροφορίας. Ο χρήστης δύναται να αλληλεπιδράσει επιπλέον με την εφαρμογή. Με ένα tap πάνω 

στην οθόνη θα εμφανίζεται (ή θα κρύβεται), συμπληρωματική πληροφορία σχετικά με το εύρημα (π.χ. 

το κείμενο μιας σύντομης περιγραφής, links που παραπέμπουν σε άλλες πηγές, όπως μουσεία, 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί κτλ). Στην περίπτωση που ο χρήστης πατήσει κάποιο link, η σχετιζόμενη 

σελίδα θα ανοίγει με τον προεπιλεγμένο φυλλομετρητή (Browser). Ο χρήστης θα μπορεί να εξέλθει 

από τη λειτουργία AR πατώντας το κουμπί EXIT.
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ΣΤ. Οθόνη προόδου η οποία θα ενημερώνει τον επισκέπτη για την τρέχουσα πορεία του και τα 

εναπομείναντα στοιχεία αφήγησης.   

Ζ. Οθόνη τέλους που εμφανίζεται με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των σημείων.

Η. Οθόνη συντελεστών.

7. Η  εφαρμογή  να  είναι  συμβατή  με  το  λειτουργικό  σύστημα  Android  4.0.3+  (καθώς  και  τη  διεπαφή

προγραμματισμού εφαρμογών (API) για γραφικά OpenGL ES 2.0 ή 3.x).

8. Η ομάδα έργου να περιλαμβάνει επαγγελματίες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε:

Α. Προγραμματιστή εφαρμογών φορητών συσκευών με εμπειρία στο AR.

Β. Σχεδιαστή με εμπειρία στο print και interactive design.

Γ. Ειδικό στη δημιουργία / επεξεργασία / παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση τρισδιάστατων 

μοντέλων που αποτυπώνουν με φωτορεαλιστικό τρόπο πραγματικά αντικείμενα ή κτίρια.

Δ. Φωτογράφο με εμπειρία στην αποτύπωση μνημείων πολιτισμού.

3.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά),

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ) Συνεταιρισμοί,

δ) Κοινοπραξίες,

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και  λειτουργούν

νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις

διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση  των ενώσεων δεν απαιτείται να  έχουν  περιβληθεί συγκεκριμένη νοµική μορφή για  την

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να

υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η

σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση

της σύμβασης. Τα  µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ,

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος

πρέπει να είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α  ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

1) Δεν  υπάρχει  εις  βάρος  τους  τελεσίδικη  απόφαση,  από  την  οποία  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν

καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώματα (όπως, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,

απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία),

που  αναφέρονται  στο  άρθρο  73  παράγραφος  1  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/8-8-2016).  Σε  όλες  τις

περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι  μέλη του  διοικητικού,  διευθυντικού ή

εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή

ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει ξεχωριστή υπεύθυνη

δήλωση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα και
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

τους διαχειριστές, και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Ότι  δεν τελούν σε πτώχευση και  ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού

συμβιβασμού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόμου.

3) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη

της προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου).

4) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του

ανωτέρω νόμου) 

5) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα

6) Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.

Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα

πρέπει να συνοδεύεται από τα ν  ομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας,

όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, κλπ., ανάλογα με

τη νομική μορφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σύμφωνα με το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας, όπου στη στήλη « ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)» ο προ-

σφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει είτε ΝΑΙ είτε  ΟΧΙ, αναλόγως αν η προσφερόμενη

υπηρεσία πληροί ή όχι την αντίστοιχη προδιαγραφή. 

Γ)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η  οποία  συντάσσεται  σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και υπογράφεται από τον προσφέροντα.

Η  οικονομική  προσφορά  των  συμμετεχόντων  θα  αφορά  την  υπηρεσία  της  παρούσας  στο  σύνολό  της

(δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για τον Όλυμπο για κινητά και tablets για την ανάδειξη των διαδρομών και

των  μονοπατιών  του  Ολύμπου),  δεν  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  το  συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη,

σύμφωνα με τα ανωτέρω  και το ποσό της δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.  

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν

και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθορι-

ζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν στην προσφορά

του.
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5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η υπηρεσία της παρούσας πρόσκλησης (δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για τον Όλυμπο  για κινητά και

tablets για την ανάδειξη των διαδρομών και των μονοπατιών του Ολύμπου) θα πρέπει να παρασχεθεί από

τον ανάδοχο οικονομικό φορέα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως τις 31/12/2017, η δε παρα-

λαβή της θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της αναθέτουσας αρχής. 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα αναλάβει να παράσχει την υπηρεσία της παρούσας στο σύνολό της

(δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για τον Όλυμπο για κινητά και tablets για την ανάδειξη των διαδρομών και

των μονοπατιών του Ολύμπου), υποχρεούται  να την εκπληρώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα

και με τους όρους και συμφωνίες της συναφθείσας σύμβασης.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις 10-10-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα

9:00π.μ

Οι σφραγισμένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 4.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :

α)  είτε ταχυδρομικά προς την  Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας, 5ος

όροφος, 28ης Οκτωβρίου 40 – Τ.Κ.  60132 Κατερίνη

β)  είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της

Π.Ε. Πιερίας, 5ος όροφος, 28ης Οκτωβρίου 40 – Τ.Κ.  60132 Κατερίνη

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη  ανωτέρω  ημέρα  και  ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  δεν

παραλαμβάνονται.

Οι  υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων

Πόρων της Π.Ε. Πιερίας, στις 10-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  9:30 π.μ.

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας

Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης συμμετοχής της Π.Ε. Πιερίας στη δράση της ΠΚΜ για τη δημιουργία

ψηφιακής εφαρμογής για τον Όλυμπο για κινητά και tablets για την ανάδειξη των διαδρομών και των μονοπα-

τιών του Ολύμπου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351245

-246
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Η  παρούσα  πρόσκληση  είναι  αναρτημένη  στη  Διαύγεια,  στο  ΚΗΜΔΗΣ  και  στο  δικτυακό  τόπο  της

Αναθέτουσας Αρχής  http  ://pieria.pkm.gov.gr. 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλή-

ρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με     Αρ. Πρωτ. ………….…………..,…………..

και με  ΑΔΑ: ………………. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση συμμετοχής

της Π.Ε. Πιερίας στη δράση της ΠΚΜ για τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για τον Όλυμπο για κινητά και

tablets για την ανάδειξη των διαδρομών και των μονοπατιών του Ολύμπου

  

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Προσφερόμενη τιμή 

(χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική προσφερόμενη τιμή 

(με ΦΠΑ)

1

Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για τον Όλυ-

μπο για κινητά και tablets για την ανάδειξη των

διαδρομών και των μονοπατιών του Ολύμπου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την τεχνική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως και

ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με Αρ. Πρωτ. ………….…………..και με ΑΔΑ: ……………….

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση συμμετοχής της Π.Ε. Πιερίας στη δράση της

ΠΚΜ για τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για τον Όλυμπο για κινητά και  tablets για την ανάδειξη των δια-

δρομών και των μονοπατιών του Ολύμπου

α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΜΕ ΝΑΙ/ΟΧΙ

1

Α. Για φορητά αντικείμενα μικρής κλίμακας π.χ. αμφορείς, αγάλματα με εμβαδόν βάσης μικρότερο από

0.3τ.μ. και ύψος μικρότερο από 1μ, απαιτείται τεχνική ψηφιοποίησης με ακρίβεια μεγαλύτερη από 1mm.

Β. Για μεσαίου μεγέθους αντικείμενα με εμβαδόν βάσης μικρότερο από 5τ.μ. και ύψος μικρότερο από 3μ,

απαιτείται τεχνική ψηφιοποίησης με ακρίβεια καλύτερη από 3mm.

Γ. Για μεγάλα αντικείμενα και αρχιτεκτονικές κατασκευές, απαιτείται ακρίβεια καλύτερη από 5mm.

Δ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει  προτεινόμενη τεχνική/μεθοδολογία και για τις τρεις κατηγορίες

αντικειμένων.

2 Τα τρισδιάστατα μοντέλα να προκύπτουν από πραγματικά αντικείμενα ή κτίρια.

3 Τα τρισδιάστατα μοντέλα να έχουν υψηλής ποιότητας φωτορεαλιστική υφή.

4

 Η φωτορεαλιστική απεικόνιση των 3Δ μοντέλων στην εφαρμογή, απαιτεί τη δημιουργία υφής (texture

mapping). Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι άρτιο χωρίς κενά και προτείνεται ο φωτισμός να εφαρμοσθεί

απευθείας στην υφή για να εξασφαλιστούν οι μικρότερες δυνατές απαιτήσεις από πλευράς υλικού/λογισμι-

κού. Ζητούμενο είναι η εφαρμογή να εκτελείται από όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές. Για τη δη-

μιουργία  της  υφής  των  3Δ  αντικειμένων  απαιτείται  φωτογραφική  μηχανή  ανάλυσης  τουλάχιστον  20

Megapixels με βάθος χρώματος τουλάχιστον 12bit.

5

Δυνατότητα σειριακής αντιμετώπισης των hotspots. Η εφαρμογή εντάσσεται στο χώρο των εφαρμογών ει-

κονικής πραγματικότητας που όμως εξετάζει την έννοια της ιστορικής αφήγησης,  ως ένα σύνολο στοιχεί-

ων που δομούν μια εμπειρία με τη μορφή μιας γραμμικής διήγησης. Σε αυτό το πλαίσιο,   η φόρμα της

αφήγησης δομείται μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων, μεμονωμένων αλλά αλληλένδετων εμπειριών. Ο

επισκέπτης του χώρου θα μπορεί να επισκεφτεί κάθε hotspot με συγκεκριμένη σειρά ώστε να ‘ξεκλειδώνει’

την επόμενη εμπειρία και επομένως το επόμενο στάδιο της αφήγησης. Ο χρήστης της εφαρμογής θα έχει

πρόσβαση σε μια γραφική απεικόνιση σε κάθε βήμα της αφήγησης.

6
Α. Αρχική οθόνη. Κατά την έναρξη της εφαρμογής θα εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα 

καλωσορίσματος (splash screen με κάποια επιπλέον πληροφορία όπως credits κτλ). 

Β. Οθόνη οδηγιών. Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η εφαρμογή, θα παρουσιάζεται στον

χρήστη η επιλογή να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης πρέπει να μπορεί

οποιαδήποτε στιγμή να μεταβεί στη βοήθεια (HELP) ή στην οθόνη επιλογής γλώσσας της εφαρμογής, επι-

λέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο από τη διεπαφή της.
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α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΜΕ ΝΑΙ/ΟΧΙ

Γ. Έναρξη περιήγησης. Μόλις ανοίξει η εφαρμογή Augmented Reality (AR), θα ανοίγει η κάμερα της 

συσκευής του χρήστη και θα εμφανίζει κάποιο σύντομο μήνυμα για μερικά δευτερόλεπτα (π.χ. σημαδέψτε 

με την κάμερά σας το διακριτικό που θα βρείτε σε κάθε έκθεμα). Μόλις ο χρήστης στοχεύσει το οπτικό 

διακριτικό (marker), θα εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής του το περιεχόμενο που αντιστοιχεί στο 

έκθεμα. 

Δ. Δ. Παρουσίαση - οπτικοποίηση μεμονωμένου μοντέλου. Σε κάθε εύρημα θα αντιστοιχεί ένα 3D μο-

ντέλο το οποίο θα εμφανίζεται σε σχετική προοπτική με βάση το οπτικό διακριτικό. Ο χρήστης στη συ-

νέχεια θα μπορεί να κινηθεί στο χώρο για μια πιο πλήρη επισκόπηση του ευρήματος από διαφορετικές

γωνίες θέασης και αποστάσεις. 

Ε. Διάδραση μέσω αφής με τις εικονικές αναπαραστάσεις των ευρημάτων για άντληση επιπλέον

πληροφορίας. Ο χρήστης δύναται να αλληλεπιδράσει επιπλέον με την εφαρμογή. Με ένα tap πάνω στην

οθόνη θα εμφανίζεται (ή θα κρύβεται), συμπληρωματική πληροφορία σχετικά με το εύρημα (π.χ. το κείμε-

νο μιας σύντομης περιγραφής, links που παραπέμπουν σε άλλες πηγές, όπως μουσεία, εκπαιδευτικοί ορ-

γανισμοί κτλ). Στην περίπτωση που ο χρήστης πατήσει κάποιο link, η σχετιζόμενη σελίδα θα ανοίγει με

τον προεπιλεγμένο φυλλομετρητή (Browser). Ο χρήστης θα μπορεί να εξέλθει από τη λειτουργία AR πα-

τώντας το κουμπί EXIT.

ΣΤ. Οθόνη προόδου η οποία θα ενημερώνει τον επισκέπτη για την τρέχουσα πορεία του και τα εναπομεί-

ναντα στοιχεία αφήγησης.   

Ζ. Οθόνη τέλους που εμφανίζεται με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των σημείων.

 Η. Οθόνη συντελεστών.

7
 Η εφαρμογή να είναι συμβατή με το λειτουργικό σύστημα Android 4.0.3+ (καθώς και τη διεπαφή προ-

γραμματισμού εφαρμογών (API) για γραφικά OpenGL ES 2.0 ή 3.x).

8

Α. Προγραμματιστή εφαρμογών φορητών συσκευών με εμπειρία στο AR.

Β. Σχεδιαστή με εμπειρία στο print και interactive design.

Γ. Ειδικό στη δημιουργία / επεξεργασία / παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση τρισδιάστατων

μοντέλων που αποτυπώνουν με φωτορεαλιστικό τρόπο πραγματικά αντικείμενα ή κτίρια.

Δ. Φωτογράφο με εμπειρία στην αποτύπωση μνημείων πολιτισμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

11

ΑΔΑ: Ω48Β7ΛΛ-Π0Β




	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

		2017-10-03T11:01:38+0300
	Athens




