
 

 

 

 

 

 

 

Μυτιλήνη,  01/10/2019 

 

 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ –  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GEO-IN»,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ» ΜΕ 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "GEO - IN",  

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A  ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ. 11.1/218η Συνεδρίαση/26-10-2017 απόφαση του ΔΣ του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σχετικά με την έγκριση υλοποίησης της Πράξης 

«Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα» με ακρωνύμιο GEO-IN, του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, σας γνωστοποιεί ότι 

ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία 

εφαρμογής για φορητές συσκευές στα πλαίσια του έργου GEO-IN».  

Η σύμβαση θα αφορά στη δημιουργία εφαρμογής για κινητές συσκευές όπου θα 
πραγματοποιηθεί: 

•  Καταχώρηση όλων των Γεώτοπων του Γεωπάρκου Λέσβου με χρήση πολυμεσικού 
περιεχομένου (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο) 

•   Δυνατότητα εντοπισμού του χρήστη μέσω του GPS της συσκευής και προβολή 
κοντινών σημείων ενδιαφέροντος. 



•   Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών σεναρίων ξενάγησης (σύντομης, μεσαίας ή 
μεγάλης) στις περιοχές ενδιαφέροντος από τον χρήστη. 

•   Δυνατότητα δημιουργίας σύντομου παιχνιδιού (π.χ. κρυμμένος θησαυρός) στις 
περιοχές ενδιαφέροντος από τους χρήστες. 

Σε ότι αφορά στις Τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογής αυτή θα πρέπει να έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

•  Συμβατότητα με συσκευές android και iOS 

•  Δυναμική διαχείριση του περιεχομένου της εφαρμογής. 

•  Πρωτότυπη εμφάνιση που υπακούει σε κανόνες Usability του λειτουργικού. 

•  Δοκιμασμένη εφαρμογή για όλους τους επεξεργαστές των διαθέσιμων συσκευών. 

•  Διαφορετικές εμφανίσεις (layouts) για όλες τις διαθέσιμες αναλύσεις οθονών. 

•  Ασφαλή επικοινωνία και σύνδεση εφαρμογής με το backend της. 

•  Ειδικός τρόπος δόμησης δεδομένων για την βελτίωση της ταχύτητας και της 
ασφάλειας της εφαρμογής. 

•  Offline λειτουργία (χωρίς σύνδεση στο internet). 

•  Εγκατάσταση εργαλείων για την παρακολούθηση των στατιστικών. 

•  Ενσωμάτωση social media (Facebook, Twitter κλπ.) 

 

Γενικές προδιαγραφές εφαρμογής  

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το 
περιεχόμενο. 

 Συμβατότητα με Android και iPhone συσκευές.  

 Συμβατότητα με τηλεφωνικές κινητές συσκευές. 

 Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του 
χρήστη. 

 Θα υποστηρίζεται πολυγλωσσικό περιεχόμενο. 

 Αδιάλειπτη λειτουργία που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς 
προβλήματα, πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Αξιοπιστία και απόδοση. 

 Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους. 

 Επεκτασιμότητα: το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενη διεύρυνση 
παρεχόμενων υπηρεσιών και επέκταση της υποδομής. 



 Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται 
από την σύνδεση νέων μελών. 

 Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. 

 Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου. 

 

Συνολικό κόστος:  8.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)  

Ο Διευθυντής του Μουσείου 

 

Δρ. Νικόλαος Ζούρος 

 

 

 

 

 

 

 


