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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Για την υπ’ αριθ. 674/12.10.2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την επιλογή Αναδόχου  

 

Υπηρεσιών σχεδίασης και παραγωγής Ηλεκτρονικού Βιβλίου (eBook)  
 

στο πλαίσιο της Πράξης 

 

ALECTOR - Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards 
for Heritage Tourism at Cross Border Level (MIS-ETC 2617)  

 

του Προγράμματος «Black Sea Basin JOP 2007-2013» 

με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την 
οικονομικότερη προσφορά 
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η Πράξη «Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage 

Tourism at Cross Border Level - ALECTOR» (Συνεργατικά, πολυεπίπεδα δίκτυα για τη βελτίωση 

προτύπων ποιότητας στον τουρισμό φυσικής - πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασυνοριακό επίπεδο 

- ΑΛΕΚΤΩΡ) χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) 

και από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Black Sea 

Basin Joint Operational Programme 2007-2013».  

Η Πράξη στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των Εταίρων για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας 

προϊόντων τουρισμού πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει τη 

δημιουργία ενός γνωστικού και εκπαιδευτικού πλαισίου για τη χρήση των τουριστικών 

πλεονεκτημάτων ενός τόπου, το οποίο θα μπορούσε να καθοδηγήσει τους τελικούς δικαιούχους 

(Περιφερειακή, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.λπ.) να εντοπίζουν, σημαίνουν, κινητοποιούν και να 

διαχειρίζονται τους φυσικούς και πολιτιστικούς τους πόρους, προκειμένου να τους αξιοποιήσουν 

ως όχημα για τον τουρισμό μέσω ενός ενιαίου συστήματος σήμανσης και ερμηνείας. 

Η Πράξη έχει ως στόχο την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων σήμανσης και ερμηνείας. Ως 

τέτοιο, θα κάνει χρήση επικοινωνιακών τεχνικών με επίκεντρο τον επισκέπτη και θα προτείνει την 

εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου του επισκέπτη, ένα θέμα το οποίο 

σχετίζεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού. Οι μέθοδοι αυτές θα επιτρέψουν τους 

λήπτες απόφασης (Περιφερειακή, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.λπ.) να αναπτύξουν εξατομικευμένες 

στρατηγικές διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Με την υλοποίηση μιας σειράς 

πιλοτικών σχεδίων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Η Πράξη θα βοηθήσει, τέλος, προς την 

κατεύθυνση της διάχυσης των αποτελεσμάτων της σε διασυνοριακό επίπεδο και θα υποβοηθήσει 

την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Η Πράξη θα χρησιμοποιήσει μια σειρά από καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές που έχουν ήδη 

αποδειχθεί ως επιτυχείς σε συναφή έργα και οι οποίες μπορεί να εξαπλωθούν σε όλη την Ευρώπη. 

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην: 

- δημιουργία συνεργατικών δικτύων γνώσης που θα αναπτύξουν καινοτόμα εργαλεία για να 

αναγνωρίσουν και ενεργοποιήσουν την τοπική κληρονομιά για τουριστική χρήση· 
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- συγκέντρωση γνώσεων μεταξύ των εταίρων μέσω της κοινοποίησης και ανταλλαγής εμπειριών 

αλλά και την ανάπτυξη συστάσεων για βέλτιστες πρακτικές· 

- μεταφορά τεχνογνωσίας από τους εταίρους του σχεδίου στο ευρύτερο τοπικό επίπεδο (δηλαδή 

σε άλλους παράγοντες και οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο)· 

- δημιουργία ενός μοντέλου για τη διατήρηση των βέλτιστων πρακτικών στο σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς· 

- ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων που θα χρησιμεύσουν ως καλά παραδείγματα πρακτικών που 

σχετίζονται με την προσβασιμότητα του τουρισμού (σήμανση και σύστημα διαχείρισης). 

Σε ότι αφορά το εταιρικό δίκτυο, αυτό αποτελείται από τους κάτωθι φορείς: 

- Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., Ελλάδα (Συντονιστής Εταίρος ENPI). 

- Εθνική Αρχή Τουρισμού, Ρουμανία (Εταίρος ENPI). 

- Ένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαύρης Θάλασσας, Βουλγαρία (Εταίρος ENPI). 

- Εθνική Ένωση για τον Αγροτικό, Οικολογικό και Πολιτιστικό Τουρισμό, Μολδαβία (Εταίρος 

ENPI). 

- Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Alliance», Ουκρανία (Εταίρος ENPI). 

- Αρχαιολογικό Μουσείο Μπατούμι, Γεωργία (Εταίρος ENPI). 

- Διοίκηση Κωνσταντινούπολης, Τουρκία (Συντονιστής Εταίρος IPA). 

- Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Μαύρης Θάλασσας, Τουρκία (Εταίρος IPA). 

- Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Bahceseheir, 

Τουρκία (Εταίρος IPA).  

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο της Πράξης και τις αποφάσεις του εταιρικού σχήματος, το κύριο 

παραδοτέο είναι το Υπαίθριο Μουσείο (Open Street Museum), το οποίο –με τη σειρά του- 

αποτελείται από τρία κύρια συστατικά: 

1. Την κινητή έκθεση «SCRIPTORAMA» με 90 πάνελ διπλής όψεως και 90 Κώδικες Γρήγορης 

Ανταπόκρισης (QR Codes). 
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2. Το «ALECTOR promotional spot», έναν πολυμεσικό οδηγό ο οποίος ενσωματώνει διαφορετικές 

ψηφιακές μορφές. 

3. Το «ALECTOR eBook», ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για λειτουργικά συστήματα iOS και Android με 

απεριόριστη ικανότητα για ανάγνωση από όλες τις συσκευές. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία συνδέονται οργανικά μεταξύ τους και δημιουργούν ένα ενιαίο μεν σύνολο 

αλλά αποτελούμενο από διακριτά παραδοτέα.  

Η υπ’ αριθ. 674/12.10.2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το παρόν σχετικό 

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά την ανάθεση, σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, 

της σχεδίασης και παραγωγής του τρίτου στοιχείου, ήτοι του ALECTOR eBook. 

Αναθέτουσα Αρχή των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών είναι ο Συντονιστής της Πράξης ALECTOR, 

Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Γενικά - φιλοσοφία 

Το ALECTOR eBook θα είναι μια ψηφιακή έκδοση, η οποία θα αποτελείται από κείμενα, 

διαδραστικές εικόνες, βίντεο κλπ. και θα παρουσιάζει τα ενενήντα (90) επιλεγμένα μνημεία – 

σημεία των εταίρων της Πράξης, σύμφωνα με την κινητή έκθεση «SCRIPTORAMA». Θα είναι 

αναγνώσιμο σε υπολογιστές και σε όλες τις έξυπνες συσκευές. Το ALECTOR eBook θα ενσωματώνει 

το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της κινητής έκθεσης SCRIPTORAMA τόσο σχεδιαστικά όσο και από 

άποψη περιεχομένου. Θα προσφέρεται σε εκδόσεις για λειτουργικά συστήματα iOS και Android και 

θα μπορεί να κατεβεί απευθείας από το App Store.  

Το ALECTOR eBook είναι ένα φορητό εργαλείο επικοινωνίας, το οποίο εξασφαλίζει και προωθεί 

την ταυτότητα της Πράξης προσελκύοντας ένα παγκόσμιο ακροατήριο. Ο κύριος μοχλός για να 

ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους τελικούς χρήστες είναι μια γνωσιακή διαδικασία: 

γλωσσική, οπτική, ακουστική. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε ένα διαδραστικό υλικό το οποίο θα 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα την ανθρώπινη γνωσιακή αρχιτεκτονική 

παρακινώντας τους επισκέπτες να αλληλοεπιδρούν με το περιεχόμενο.  
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Η γλώσσα στην οποίαν θα παραχθεί είναι η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος «Black Sea 

Basin Joint Operational Programme 2007-2013», δηλ. η Αγγλική.  

 

Ενότητες 

Το ALECTOR eBook θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά 24 ψηφιακές ενότητες (digital spaces). Αυτές θα 

είναι οι εξής: 

- SPACE 1: ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

- SPACE 3: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- SPACE 4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

- SPACE 5-6: Financial Grant Beneficiary (Drama Development S.A., Greece) 

- SPACE 7-8: ENPI Partner No. 1 (National Authority for Tourism, Romania) 

- SPACE 9-10: ENPI Partner No. 2 (Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities, Bulgaria) 

- SPACE 11-12: ENPI Partner No. 3 (National Association of Rural, Ecological end Cultural 

Tourism, Moldova) 

- SPACE 13-14: ENPI Partner No. 4 (Donetsk Civic Organization “Alliance”, Ukraine) 

- SPACE 15-16: ENPI Partner No. 5 (The Batumi Archaeological Museum, Georgia) 

- SPACE 117-18: IPA Financial Lead Beneficiary (Governorship of Istanbul, Turkey) 

- SPACE 19-20: IPA Partner No. 1 (Eastern Black Sea Development Agency, Turkey) 

- SPACE 21-22: IPA Partner No. 2 (METGEM Development Centre for Vocational Technical 

Education, Turkey) 

- SPACE 23-24: QRC GALLERY 

- SPACE 25-26: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

- SPACE 27: ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 
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Περιεχόμενα, υποχρεώσεις του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής 

Το εταιρικό σχήμα θα πρέπει να παραδώσει στον Ανάδοχο το περιεχόμενο του ALECTOR eBook σε 

πρωτόλεια μορφή. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή θα συλλέξει από το Εταιρικό Σχήμα και θα 

παραδώσει στον Ανάδοχο:  

- 10 έγχρωμες φωτογραφίες από κάθε επιλεγμένο μνημείο – σημείο της κινητής έκθεσης 

«SCRIPTORAMA» και 10 γενικές για την Εισαγωγή, δηλαδή 100 στο σύνολο, σε υψηλή ευκρίνεια 

(4Κ). 

- 9 τελικά κείμενα μικρής έκτασης για κάθε επιλεγμένο μνημείο – σημείο της κινητής έκθεσης 

«SCRIPTORAMA» και 1 γενικό για την Εισαγωγή, δηλαδή 10 στο σύνολο.  

- 30 βίντεο ή αρχειακών ταινιών (έγχρωμων και ασπρόμαυρων) ανά εταίρο, δηλαδή 270 στο 

σύνολο, ανώτατης διάρκειας ενός λεπτού με την υψηλότερη δυνατή ευκρίνεια (720p). 

- 10 φωτογραφίες από κάθε επιλεγμένο μνημείο – σημείο της κινητής έκθεσης «SCRIPTORAMA» 

και 10 γενικές για την Εισαγωγή, δηλαδή 100 στο σύνολο, σε υψηλή ευκρίνεια (4Κ). 

- 10 εικόνες / σαρώσεις από ιστορικά αρχεία που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με κάθε επιλεγμένο 

μνημείο – σημείο της κινητής έκθεσης «SCRIPTORAMA» και 10 γενικές για την Εισαγωγή, δηλαδή 

100 στο σύνολο, σε υψηλή ευκρίνεια (4Κ). Αυτό το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες από 

αρχεία, συλλογές, αντικείμενα, πίνακες ζωγραφικής, περγαμηνές, πάπυρους, βιβλία, κ.λπ. 

- 3 σύντομες ιστορίες ανά επιλεγμένο μνημείο – σημείο της κινητής έκθεσης «SCRIPTORAMA» και 

3 γενικά για την Εισαγωγή, δηλαδή 30 στο σύνολο. Οι ιστορίες αυτές μπορεί να είναι από τη 

μυθολογία, τη λαϊκή παράδοση, την ιστορία και την επιστήμη.  

- 9 χάρτες των περιοχών των εταίρων και 1 γενικό της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας σε 

ψηφιακή μορφή σε υψηλή ευκρίνεια (4Κ).  

- 1 ζεύγος συντεταγμένων για κάθε επιλεγμένο μνημείο – σημείο της κινητής έκθεσης 

«SCRIPTORAMA», δηλαδή 90 στο σύνολο. 

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι λοιπόν να συνθέσει το ALECTOR eBook, δηλαδή να συνδέσει με 

τρόπο καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτιο όλες τις παραπάνω πληροφορίες και διαφορετικές ψηφιακές 
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μορφές σε ένα συνεκτικό, κατανοητό, και ενιαίο αφήγημα. Με βάση τα παραπάνω, μέσα στις 

υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων: 

- Η δημιουργία μιας σαφούς και συγκεκριμένης καλλιτεχνικής «πλοκής» για το ALECTOR eBook, 

δηλαδή μιας νοηματικής, αισθητικής και σχεδιαστικής αλληλουχίας πληροφοριών που θα 

σχετίζονται με την κινητή έκθεση «SCRIPTORAMA». 

- Η σχεδίαση κινούμενων σχεδίων και εικόνων (animation) με βάση το υλικό που θα παραδοθεί 

στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

- Η δημιουργία διαδραστικών χαρτών με αποτύπωση συγκεκριμένων ιστοριών, μύθων, 

πληροφοριών, παιχνιδιών, κλπ.   

Ο Ανάδοχος θα έχει την πρόσθετη υποχρέωση, μετά την οριστικοποίηση του ALECTOR eBook με 

την Αναθέτουσα Αρχή, να:  

- μεριμνήσει για το ανέβασμα του στο App Store και Google Play και την λήψη ISDN για την 

έκδοση, και να 

- αναλάβει προωθητικές ενέργειες σε όλα τα social media. 

Σχεδιαστικές απαιτήσεις και πρόνοιες 

Η τελική μορφή του ALECTOR eBook δεν θα πρέπει να συγχέεται με άλλες ψηφιακές στατικές 

μορφές (π.χ. αρχεία .pdf). Το eBook απαιτεί τεχνολογία που συνθέτει και «σκηνοθετεί» διάφορες 

μορφές όπως, εικόνες, ήχο, μουσική, κείμενο, βίντεο και διαδραστικές εικόνες. 

Παρόλο τον προηγμένο τεχνικό χαρακτήρα ενός eBook, δεν είναι ούτε η συσκευή που μπορεί να 

προσφέρει μια πολιτιστική εμπειρία αλλά ούτε και το λογισμικό. Είναι η ποιότητα του 

περιεχομένου: Ανάλογα με το λογισμικό, μπορούν να χρησιμοποιούνται πολυμέσα ως widgets 

(μικροεφαρμογές), συμπεριλαμβανομένων εικόνων (και γκαλερί εικόνων), βίντεο, αρχείων ήχου 

και διαδραστικών (σταθερών ή κινούμενων) μοντέλων. Ο ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει την 

εφαρμογή με τρόπο, ο οποίος θα επιτρέπει στα ενσωματωμένα πολυμέσα να αλληλοεπιδρούν με 

τον χρήστη. Ο κύριος σκοπός του ALECTOR eBook είναι να καταστεί δυναμικό και διαδραστικό 

ώστε προσφέρει πλουσιότερες εμπειρίες από την κλασική ανάγνωση και  να διεγείρει το 

ενδιαφέρον του χρήστη προσφέροντας μία ολοκληρωμένη γνωσιακή και συναισθηματική εμπειρία 

στην περιοχή παρέμβασης του έργου. 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος Black 

Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013» καθώς και του Σχεδίου Επικοινωνίας της 

Πράξης «Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage 

Tourism at Cross Border Level - ALECTOR». Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα 

κάτωθι έγγραφα που συνοδεύουν το παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών: 

1. The Black Sea Basin 2007-2013 Joint Operational Programme Visual Identity Manual. 

2. ALECTOR Communication, Visibility and Dissemination Plan. 

 

Ειδικές τεχνικές προδιάγραφες 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται 

στις κάτωθι ιστοσελίδες: 

• http://www.imore.com/ibooks-author-23-opens-ebook-creation-anyone-support-epub-3/ 

• http://www.apple.com/support/mac-apps/ibooksauthor/ 

• https://itunesconnect.apple.com/docs/iBooksAssetGuide5.1Revision2.pdf/  

• https://www.apple.com/support/mac-apps/ibooksauthor/ 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Μέλος/μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία 

στην υλοποίηση αντίστοιχων υπηρεσιών, η οποία θα αποδεικνύεται με την υλοποίηση ή συμμετοχή 

στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων στην πολιτιστική ή/και φυσική κληρονομιά.  
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