
  

Τεχνική Μελέτη 

 

 Στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2014-2020 GR-IT 
2014-2020», Μουσείο Αιτωλικού ( MUSE, MIS 5002718), ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγί-
ου θα προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Μουσείο Αιτωλικού - Προμήθεια Εξοπλισμού Προ-
βολής και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού». 

 

Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια των κάτωθι: 

 

 Εξοπλισμός οπτικοακουστικής απεικόνισης ο οποίος θα αποτελείται από: 

 

Προβολέα με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης 

Πανιού Προβολής 

Εξοπλισμού ηχητικής κάλυψης του κτιρίου (Ηχεία, μικρόφωνα, κονσόλα, ει-
σχυτή) 

Τετρακόπτερο για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 

Αυτόνομων Συστημάτων παραγωγής βίντεο 360 μοιρών 

 

 Υπηρεσίας: Παραγωγή βίντεο VR 360 μοιρών 

 

Η δαπάνη για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 53.000,00 ευρώ, συ-
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  (24%). 

O χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εκατό είκοσι (120) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
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Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορές  για το σύνολο της 
προμήθειας/υπηρεσίας. 

Με την προσφορά του ο προμηθευτής θα υποβάλλει υποχρεωτικά τα επίσημα pro-
spectus των μηχανημάτων (σε ελληνικά ή αγγλικά) 

Τα μηχανήματα θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού 
οίκου.  

Όλα τα προϊόντα θα είναι καινούργια (Δεν γίνονται δεκτά ανακατασκευασμένα re-
furbished). Για όλα τα είδη ο ανάδοχος θα δίνει γραπτή εγγύηση ολικής ή μερικής αντικα-
τάστασης σε περίπτωση βλάβης τουλάχιστον τριών (3) ετών.  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης είναι τα ελάχιστα βασικά χαρακτη-
ριστικά για τα προς προμήθεια υλικά. Η υπηρεσία μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά 
με τα προσφερόμενα είδη. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Εξοπλισμός οπτικοακουστικής απεικόνισης 

 

 

1) Προβολέας 

Tεχνολογία Προβολής: 3LCD 

Αναπαραγωγή 3D: Ναι 

Μέγεθος Εικόνας: 34 - 332 " 

Απόσταση Προβολής: 1.62 – 1.95 m 

Μέγεθος προβολής: 34 inches - 332 inches 

Φυσική Ανάλυση (Native Resolution): 1920 x 1080, Full HD 1080p, 1920 x 1080, 
16:9, High Definition, Full HD 3D 

Φωτεινότητα: 2200 Ansi Lumens 

Αντίθεση: 35000 :1 

Ισχύς Λάμπας: 200 W 

Διάρκεια Ζωής Λάμπας (Μέγιστη):7500 hrs 

Τραπεζοειδής διόρθωση: Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 ° 

Επεξεργασία βίντεο: 10 Bit 

Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D: 192 Hz - 240 Hz 

Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 3D: 400 Hz - 480 Hz 

Αναπαραγωγή χρωμάτων: Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα 

Συνδεσιμότητα: Analog Audio, Composite Video, HDMI, USB, VGA, MHL 

Επίπεδο Θορύβου: 37 dB 



  

Επιπλέον Λειτουργίες: Ηχεία 

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται η τοποθέτηση καθώς και το κόστος όλων των απα-
ραίτητων εξαρτημάτων αυτής (στήριξη, ρεύμα κτλ). 

 

2) Πανί Προβολής 

Τηλεχειριζόμενη ηλεκτρική οθόνη 

Διαστάσεις: 270x150cm (Μήκος x Ύψος), 16:9, 120’’  

Χρώμα πανιού: Άσπρο ματ 

Γωνία θέασης 160 μοίρες 

Gain: 1 

Στερέωση:  από τοίχο ή οροφή,  

διακόπτης ελέγχου, απομακρυσμένος έλεγχος. 

 

3) Κονσόλα 12 καναλιών μίξης 

Κονσόλα μίξης 8CH mono & 2CH stereo,  

προενισχυτές μικροφώνων  

48V phantom power σε όλα τα μικροφωνικά κανάλια,  

3 aux sends για εφέ ή monitor, δ 

Δύο μονοφωνικά/ 1 στερεοφωνικό subgroup και USB interface με 2in/2out. 

 

4) Ηχεία (2): 

Woofer 8" / 20cm 
Tweeter type Compression horn 
Voice coil 1" /25mm 
Impedance 8 ohms 
RMS power 100W 
Max. power 200W 
Sensitivity 87dB 
Connectors 2x SPEAKON 
Freq. range 50Hz - 18kHz 
 

5) Μικρόφωνα:  

3x Mic  260(1) Σύστημα Δέκτης BLX4E και πομπός χειρός BLX2/SM58   Να διαθέτει 150 
συχνότητες UΗF, 12 συμβατά συστήματα Σύστημα "οne touch" για την εύρεση της καλύ-
τερης συχνότητας σχεδιασμός με εσωτερικές κεραίες, Τροφοδοσία ρεύματος  με εξωτερικό 
τροφοδοτικό 

 

6) Ενισχυτής  

Ισχύς (8Ω) 100 watt / channel 



  

Ισχύς (6Ω) 140 watt / channel 

4k, HDR 

 

Στην προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης (ρεύμα, σύν-
δεση ηχείων κτλ) για την σωστή λειτουργία των παραπάνω ειδών (1 – 6) καθώς και το κό-
στος εγκατάστασης τους σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

 
 

7) Τετρακόπτερο 

Κάμερα: Ναι 

Σύνδεση με Κινητό/ Tablet: Ναι 

Συσκευασία με Χειριστήριο: Ναι 

Δυνατότητες & Λειτουργίες 

Functions: Follow Me Mode, Altittude Hold, Auto Take Off/Land, Flight Plan, Gesture Mode, 
Obstacle Avoidance, Return to Home 

Εμβέλεια Χειριστηρίου: 7000 m 

Κάμερα: Ανάλυση Video Ultra HD (4K) 

Ανάλυση Φωτογραφίας: 20 MP 

Τροφοδοσία Ρεύματος: 2 * Μπαταρία 5870 mAh ( Μια ενσωματωμένη και μία εφεδρική) 

Μέγιστος Χρόνος Πτήσης: 30 min 

Τσάντα Μεταφοράς: Ναι 

 

8) Εξοπλισμός Virtual Reality (20 Τεμάχια) 

 

VR Head Mount Display AIO (All in One), no extra cables or devices 

Ανάλυση Οθόνης 4K (3840 x 2160), 101 FOV 

Επεξεργαστής 
CPU Clock Speed: Up to 2.45 GHz, Octa-core 

CPU, CPU Architecture: 64-bit 

 Βάρος Έως 300 gr 

Ρυθμός Ανανέωσης 75Hz 

Εσωτερική Μνήμη 32G 

Tracking 3DoF 

Unique Technical Characteristics  Enterprise use, Kiosk Mode, Handsfree Control 

 

 



  

 

 

Παραγωγή βίντεο VR 360 μοιρών 

 

Θα γίνει παραγωγή και επεξεργασία 5 βίντεο VR 360 μοιρών διάρκειας 5-10 λεπτών το κα-
θένα. Συγκεκριμένα: 

 Δύο (2) εναέριων λήψεων με drone πάνω από την λιμνοθάλασσα Αιτωλικού – Μεσο-
λογγίου 

 Ενός βίντεο με περιήγηση μέσα στη λιμνοθάλασσα με παραδοσιακό πλεούμενο (γαΐ-
τα)  

 Ενός βίντεο στα οποία θα παρουσιάζονται σκηνές από παραδοσιακούς τρόπους ψαρέ-
ματος 

 Ενός βίντεο στα οποία θα αναδεικνύονται τα σημεία ενδιαφέροντος και επίσκεψης της 
ευρύτερης περιοχής του Αιτωλικού 

 

Τα βίντεο θα είναι γυρισμένα σε ανάλυση 8Κ (7680x3840) και θα είναι σε μορφή που θα 
μπορούν να αναπαράγονται από τα Αυτόνομα Συστήματα παραγωγής βίντεο 360 μοιρών. 
Στα βίντεο θα πραγματοποιηθεί τεχνική επεξεργασία στην οποία θα επισυνάπτουν υπότιτ-
λοι όπου χρειάζονται (Στα ελληνικά και αγγλικά) 

Επίσης ο ανάδοχος θα παραδώσει ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό διάρκειας εξήντα (60) 
λεπτών και ανάλυσης HD, σύμφωνα με τα παραπάνω σενάρια στα οποία θα προστεθεί φω-
νητική παρουσίαση στα ελληνικά και αγγλικός υποτιτλισμός (Μέρος ή στο σύνολο του βί-
ντεο). 

Όλα τα έξοδα που θα χρειαστούν για την παραγωγή των βίντεο θα βαρύνουν τον ανάδοχο 
και μπορεί να υπάρξει τροποποίηση των προς βιντεοσκόπηση σκηνών σύμφωνα με τις α-
παιτήσεις της υπηρεσίας. 

Αντικείμενο είναι η δημιουργία νέου πρωτότυπου υλικού και αξιοποίηση υφιστάμενου υλι-
κού με νέους συνδυασμούς και παραγωγή βίντεο με βάση σαφώς τεκμηριωμένων σεναρια-
κά ιδεών. Θα πρέπει να βασίζονται στις σύγχρονες τάσεις κινηματογράφησης και σε διε-
θνείς πρακτικές, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα. 

Περιλαμβάνεται η δημιουργία διαφορετικών video, εξαιρετικής ποιότητας, με σύγχρονες 
μεθόδους και προσθήκη υποτίτλων.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει: 

• Την σκηνοθετική σύλληψη, την επιμέλεια και την τελειοποίηση του σεναρίου (story-
board). Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε ένα από τα βίντεο, προ της υλοποίησης, πλήρες 
concept, σκηνοθετική προσέγγιση και story board, τα οποία θα ελεγχθούν από την Αναθέ-
τουσα Αρχή, η οποία θα καταθέσει τις δικές της παρατηρήσεις και επισημάνσεις εφόσον 
υπάρχουν. Κατόπιν ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην ενσωμάτωση αυτών προκειμένου να 
οριστικοποιηθούν τα video, να λάβουν την τελική έγκριση και να γίνει το τελικό μοντάζ 

• Την συγγραφή πρωτότυπου σεναρίου - αφηγήματος στην Ελληνική Γλώσσα για κάθε 
video και των υποτίτλων των video. Το σενάριο θα στηρίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία 



  

και θα έχει υποστεί την κατάλληλη γλωσσική επιμέλεια. Η πρωτότυπη παραγωγή των video 
θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα ενώ οι υπότιτλοι θα μεταφραστούν στα αγγλικά.  

• Την καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια της όλης παραγωγής. Η σκηνοθεσία, η επιλογή 
των χώρων στους οποίους θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της παραγωγής κλπ. απο-
τελεί ευθύνη και επιλογή του Αναδόχου, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τις κατευθυντή-
ριες γραμμές όπως αυτές θα του έχουν δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να υποδείξει στον Ανάδοχο βελτιώσεις ή τροποποιήσεις ως προς την καλ-
λιτεχνική και τεχνική επιμέλεια της παραγωγής (π.χ. αλλαγή, αντικατάσταση πλάνων, διόρ-
θωση ή αλλαγή της δομής και του κειμένου κ.λ.π.), τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενσωματώσει, προκειμένου να προκύψει το τελικό παραδοτέο.  

• Ο ανάδοχος αναλαμβάνει και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την οργάνωση, επιμέ-
λεια και το κόστος παραγωγής των γυρισμάτων που περιλαμβάνει : 

o Την οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη της παραγωγής 

o Την εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων χρήσης για οποιο-
δήποτε έργο τρίτων αξιοποιήσει για τη δημιουργία του βίντεο 

o Την απασχόληση εξειδικευμένου συνεργείου παραγωγής 

o Την διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού 

o Τα γενικά έξοδα, όπως την μετακίνηση του συνεργείου στους προορισμούς, ενοικίαση 
αυτοκινήτου, διαμονή και σίτιση του συνεργείου και των συμμετεχόντων 

o Την συναίνεση οποιουδήποτε προσώπου (μη επαγγελματία) παρουσιάζεται εμφανώς στα 
πλάνα 

o Την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την εξασφάλιση άδειας για την 
πραγματοποίηση των λήψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία κλπ. Τα τέλη λήψεων 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο 

o Τις σκηνοθετικές παρεμβάσεις και τις σκηνογραφικές ανάγκες (εξοπλισμό σύμφωνα με το 
σενάριο) 

• Την επιμέλεια και ενσωμάτωση τίτλων, πληροφοριακού & εικαστικού υλικού (γραφι-
κά, λεζάντες, supers, motion graphics) 

• Την επεξεργασία στο studio, Post production, μοντάζ με συνδυασμό πλάνων από τα 
γυρίσματα και πλάνων αρχείου ή από τράπεζες υλικού εφόσον απαιτείται, τελική κόπια σε 
υψηλή ανάλυση, format:16:9, audio: stereo 

• Την ανάλυση που θα πρέπει να είναι 4K (UHD): 4096 x 2160 pixels ή 3840 x 2160 
pixels 

• Την μετάφραση, υποτιτλισμό, εκφώνηση και αμοιβές εκφωνητών, εφόσον απαιτείται 

• Τη δέσμευση ότι τα video θα συνοδεύονται από παρουσίαση (ή/ και σε μορφή υπό-
τιτλων), θα έχουν μοντέρνα εικαστική και θα έχουν υποστεί σύγχρονη τεχνική επεξεργασί-
α, θα περιέχουν τα απαραίτητα λογότυπα και θα υπάρχει υποχρεωτικά αναφορά στην πηγή 
χρηματοδότησης του έργου 

• Την παράδοση του καθένα από τα παραπάνω video με τίτλο, metadata και tags 



  

• Τη δέσμευση ότι οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά σε 
κάθε σποτ θα είναι: video, time lapse, hyperlapse, underwater, λήψεις με drone, 360ο ή 
οποιαδήποτε άλλο τρόπο 

• Την παροχή της δυνατότητας χρησιμοποίησης υπάρχοντος υλικού από τον ανάδοχο 
(που θα καλύπτει διαφορετικές εποχές του χρόνου), λόγω των συγκεκριμένων απαιτήσεων 
του έργου σε συνδυασμό με το χρονικό περιορισμό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν 
και κάποιες λήψεις από το αρχείο του δημιουργού θα πρέπει να έχουν γίνει τα τελευταία 2 
χρόνια 

• Τη διάθεση τεχνικού εξοπλισμού ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: 

- mini crane Steadicam, 

- slider, timelaps 

- drone ή αντίστοιχο εξοπλισμό 

- στερεοφωνικό ήχο με αφήγηση όπου το απαιτεί το σενάριο 

- μικρόφωνο/μπουμ-μίκτη ήχου 

- επαγγελματική βιντεοκαμέρα κατηγορίας 360o Camera 

- εξοπλισμό για σταθερές λήψεις π.χ. τρίποδο 

- επαγγελματικό φωτισμό 

• Την υποχρέωση ότι οι βιντεοκάμερες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της 
δράσης θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και εξέχουσας απόδοσης και η εγγραφή των πλά-
νων θα γίνει σε 8Κ (7680x3840) μορφή, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις της 
δράσης και να εξασφαλιστεί η αρτιότητα και η ολοκληρωμένη απόδοση του αποτελέσμα-
τος. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει σημεία ενδιαφέροντος, σε 
διάφορα υψόμετρα 

• Την επιμέλεια ήχου, Sound FX & design 

• Την επιμέλεια της μουσικής επένδυσης ελεύθερης πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία 
θα εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.  

• Την υποχρεωτική αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης του έργου και την αναφορά 
στοιχείων όπως το έτος παραγωγής, το δημιουργό και τους συντελεστές του video 

• Την παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων που θα 
περιλαμβάνει για κάθε video: 

- σενάριο 

- το πρωτότυπo υλικό που θα καταγραφεί 

-  ψηφιακό αρχείο master σε ανάλυση 4Κ high definition ασυμπίεστο όπου θα περιλαμ-
βάνεται επίσης έκδοση χωρίς σπικάζ και χωρίς υπέρθεση κειμένων (supers) για μελλοντική 
μεταγλώττιση και για μελλοντική χρήση σε άλλες γλώσσες 

- κείμενο σπικάζ στην αγγλική και ελληνική γλώσσα 

- τα κείμενα σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή 

- τις μεταφράσεις 

- ψηφιακό αρχείο ήχου με τη μουσική επένδυση 



  

• Την υποχρέωση να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την υλοποίηση του έργου, ώστε να λαμβάνει περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευκρι-
νίσεις 

 

 

 

Προϋπολογισμός 

 

Α/Α Περιγραφή προϊόντος 

 
Τεμάχια 

Προϋπολογισμός 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Εξοπλισμός Κατ’ αποκοπή 32.258,06 

2 Παραγωγή βίντεο 360 μοιρών Κατ’ αποκοπή 10.483,87 

Μερικό Σύνολο 42.741,93 

ΦΠΑ 24% 10.258,07 

Συνολική Δαπάνη 53.000,00 

 

 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

  

 

 

            

     ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ                                    ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

 

 


