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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εθαξκνγήο γηα θηλεηά – tablets . Η
εθαξκνγή ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα ιακβάλεη
άκεζε θαη πιήξε ελεκέξσζε, απεπζείαο απφ ηελ ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηνπ, γηα κηα ζεηξά
ζεκάησλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο πξνβάιινληαο παξάιιεια ην πεξηβαιινληηθφ, πνιηηηζηηθφ
θαη ηζηνξηθφ απφζεκα ηνπ Γήκνπ καο. Θα πιεξνθνξεί ηνλ επηζθέπηε πνηα κέξε κπνξεί λα
επηζθεθηεί, πνπ κπνξεί λα κείλεη, πσο λα κεηαθηλεζεί ζηελ πεξηνρή, ηη αμηνζέαηα κπνξεί λα βξεη,
ηη επηινγέο κπνξεί λα έρεη γηα δηακνλή θαγεηφ ή/θαη δηαζθέδαζε, ηη εθδειψζεηο κπνξεί λα
παξαθνινπζήζεη θαηά ηε δηακνλή ηνπ, θ.ν.θ.
Η εθαξκνγή ζα είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ κέζσ ηνπ google play/apple store ζηα ειιεληθά θαη ηα
αγγιηθά κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θαη λέσλ γισζζψλ ζην κέιινλ.
Η ζπγθέληξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζα γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε- θαηαρψξεζή ηνπ ηφζν ζηα Διιεληθά
φζν θαη ζηα Αγγιηθά ζα γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη
επηπιένλ πιηθφ φπνπ θξηζεί αλαγθαίν εθφζνλ εμαζθαιίζεη ηα θαηάιιεια πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα. Όιν ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (θείκελα – θσηνγξαθίεο θ.α.) πνπ ζα δηακνξθσζεί
απφ ηνλ αλάδνρν ζα εγθξηζεί απφ ην Γήκν πξηλ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ζηελ εθαξκνγή. Δπίζεο
φπνπ ππάξρνπλ ηζηνξηθά ή άιια ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαθνξά θαη ζηελ ζρεηηθή πεγή
πιεξνθνξηψλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηε κεηάθξαζε απφ κεηαθξαζηή ή
κεηαθξαζηηθφ θέληξν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζηα Αγγιηθά.
Πεπιγπαθή Λειηοςπγιών
Δηδηθφηεξα ε εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα - tablets ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο
παξαθάησ θχξηεο θαηεγνξίεο :


Πποβολή Θέζηρ : Πξνβνιή ηεο ζέζεο ηνπ ρξήζηε πάλσ ζηνλ ράξηε (εθφζνλ
δηαζέηεη gps) θαη θηιηξάξηζκα ζεκείσλ πξνβνιήο αλά θαηεγνξία πξνβαιιφκελνπ
πεξηερφκελνπ (φπνπ είλαη εθηθηφ).



Αξιοθέαηα (What to see) : Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα να βπει
ηα αξιοθέαηα ηος Δήμος πάπηηρ ζηο σάπηη, λα δεη πνπ βξίζθνληαη θαη πψο λα
ηα επηζθεθηεί. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξεί λα ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα απηά κε ηα
αληίζηνηρα θείκελα.



Νέα - Εκδηλώζειρ (News – Events) : Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα
γεγνλφηα ηεο πφιεο, ρξεζηκνπνηψληαο internet. Με ηελ ρξήζε RSS, νη
πιεξνθνξίεο ζα πεξλάλε ζην ηειέθσλν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη update ηεο
εθαξκνγήο. Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο
εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Γήκν πάξηεο κέζσ εχρξεζηνπ
εκεξνινγίνπ.



Υάπηηρ ηος Δήμος (Municipal map): Δθηφο απφ ηνλ ράξηε κε ηα ζεκεία
ελδηαθέξνληνο(ν νπνίνο γηα λα θνξηψζεη ηα γξαθηθά ζα ρξεζηκνπνηεί internet), ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη έλαο offline ράξηεο.



Φωηογπαθίερ (Photos) : Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε έλα
ειεθηξνληθφ άικπνπκ κε θσηνγξαθίεο ηνπ Γήκνπ πάξηεο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή.



Διαδπομέρ
(Routes)
:
Με
ηελ
βνήζεηα
ελφο
offline
ράξηε,
ζα
ελζσκαησζνχλ ζηελ εθαξκνγή πξφηππεο δηαδξνκέο ζηελ πφιε ηεο πάξηεο,
πξαγκαηνπνηψληαο κία κηθξή μελάγεζε ζηνλ επηζθέπηε. ην θείκελν ηεο μελάγεζεο
ζα ππάξρνπλ θνπκπηά ηα νπνία ζα κεηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε ζηελ ελφηεηα ησλ
αμηνζέαησλ.



Υπήζιμερ Πληποθοπίερ - (Tourist- Emergency – Weather Info): ηελ ελφηεηα
απηή ζα ελζσκαησζνχλ πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηνλ δήκν, φζν θαη ηαμηδησηηθέο
πιεξνθνξίεο (δξνκνιφγηα ιεσθνξείσλ- κνπζεία-δεκφζηεο ππεξεζίεο). Αθφκα, ζα
ππάξρνπλ
ηειέθσλα πξψηεο αλάγθεο (λνζνθνκείν, αζηπλνκηθφ ηκήκα,
θαξκαθεία θιπ), δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα γηα απεπζείαο θιήζε. Δπηπιένλ ζα
ππάξρνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξφ – θιίκα θαζψο θαη ηελ ηξέρνπζα
πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ.

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο απνηεινχλ έλα βαζηθφ θνξκφ γηα ηελ αλάπηπμή
ηεο. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη θάπνηεο
επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ή/θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ νη πξναλαθεξφκελεο αλ ν δήκνο ην επηζπκεί
πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο εθαξκνγήο.
Διάπκεια ύμβαζηρ/Τποζηήπιξη Εθαπμογήρ
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κέζα ζε διάζηημα ηεζζάπων (4) μηνών απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη δωπεάν ςποζηήπιξη για ηην εθαπμογή για
σπονικό διάζηημα δύο (2) εηψλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο εθαξκνγήο θαη γηα ηηο δχν
πιαηθφξκεο (android / ios). Μέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηα δχν πξψηα έηε
εληάζζνληαη θαη νη αλαβαζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλέιζνπλ ζε έσο 4 αλά
έηνο εθ’ φζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ην Γήκν πάξηεο θαη πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά εκπινπηηζκφ πιεξνθνξηψλ/ ραξηψλ / Φσηνγξαθηψλ θιπ. Οη αλαβαζκίζεηο απηέο
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή εληφο ηνπ έηνπο. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππνγεγξακκέλε ππεχζπλε δήισζε κε ηελ
νπνία ζα δειψλεη πσο απνδέρεηαη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη δσξεάλ ππνζηήξημε γηα ηελ
εθαξκνγή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο εθαξκνγήο θαη
γηα ηηο δχν πιαηθφξκεο (android / ios).
Ενδεικηικόρ Πποςπολογιζμόρ
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000,00€
ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α 24%. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 10-7134.009 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα εθαξκνγήο γηα θηλεηά- tablets» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ πάξηεο έηνπο
2021.
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4.032,26€

πάξηε 25/ 08 / 2021
Οη ζπληάθηεο
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Η Πξντζηακέλε Σκήκαηνο
Σνπξηζκνχ
Πιεξνθνξηθήο,
Δπηθνηλσληψλ & Γηαθάλεηαο
Υξήζηνο Μεηξάθνο

Αηθαηεξίλε αληδά

ΤΝΟΛΟ καθ. αξίαρ

4.032,26€

ΦΠΑ 24%

967,74€

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

5.000,00€

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
πάξηε 25/ 08 / 2021
Η Πξντζηακέλε
Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ &
Αλάπηπμεο

Βηξγηλία Κνληνγεσξγάθνπ

