Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΤ ΕΕ Χ
ΧΝ
Ν ΙΙ Κ
ΚΗ
Η
Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο:

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: Προµήθεια εφαρµογών
Γεωγραφικού Συστήµατος
Πληροφοριών (GIS) και ανάπτυξης
γεωχωρικής βάσης δεδοµένων και
προµήθεια Σηµείων Ενηµέρωσης Κοινού
(Infokiosks)
Προϋπολογισµός: 120.699,90 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Ο.Σ.Α.Π.Υ

ΕΕ Κ
ΚΘ
Θ ΕΕ ΣΣ Η
Η

Προµήθεια εφαρµογών Γεωγραφικού
Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) και ανάπτυξης
γεωχωρικής βάσης δεδοµένων και προµήθεια
Σηµείων Ενηµέρωσης Κοινού (Infokiosks)

Κωδ. Προϋπ/σµού:

Περιγραφή:
Η προµήθεια συνίσταται στην παροχή υλικού (hardware και software)
Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών και σηµείων ενηµέρωσης κοινού
(infokiosks) προκειµένου να δηµιουργηθεί µια γεωχωρική βάση δεδοµένων που θα
είναι προσβάσιµη τόσο στους χρήστες του διαδικτύου, όσο και στους επισκέπτες της
ενδοχώρας της περιοχής. Τα δεδοµένα έχουν συλλεχθεί από τις υπηρεσίες του
∆ήµου και αποτελεί αναγκαιότητα πλέον ο συστηµατικότερος τρόπος αξιοποίησής
τους. Η προµηθεια αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας βάσης γεωχωρικών δεδοµένων
που οργανώνεται µε ευέλικτο τρόπο και που επιτρέπει τη διαδραστικότητα µε το
χρήστη µε στόχο:
αφενός να χρησιµοποιηθεί για την ορθολογικότερη διαχείριση φυσικών και
οικο-πολιτιστικών πόρων της ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου και
αφετέρου να χρησιµοποιηθεί για τη διευκόλυνση των περιηγητών της περιοχής
µέσω της κατασκευής ψηφιακών θεµατικών χάρτη δηµοσιεύσιµων στο
διαδίκτυο και στα σηµεία ενηµέρωσης κοινού και εν γένει. την προβολή της
ενδοχώρας του ∆ήµου Χερσονήσου ως τουριστικού προορισµού, και κατ’
επέκταση την αναβάθµιση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος.
Ο όρος γεωχωρικά δεδοµένα περιγράφει όλα τα δεδοµένα που µπορούν να
απεικονιστούν σε ένα γεωγραφικό χάρτη (ψηφιακό ή µη). Τα δεδοµένα αυτά είναι
οποιαδήποτε πληροφορία έχουµε για αντικείµενα, δραστηριότητες ή φαινόµενα τα
οποία έχουν αναφορά στο χώρο. Τα τελευταία εφόσον µπορούν να συνδεθούν µε
κάποια θέση στη γήινη επιφάνεια ονοµάζονται γεωχωρικές οντότητες. Υπάρχουν
διακριτές γεωχωρικές οντότητες όπως είναι τα κτίρια, οι δρόµοι κ.λπ. η γεωµετρία
των οποίων αναπαριστάται
χρησιµοποιώντας γραµµές, σηµεία ή πολύγωνα
(διανυσµατικό µορφότυπο). Ωστόσο άλλα συνεχή φαινόµενα όπως η θερµοκρασία

κ.λ.π. αναπαριστώνται ως συνεχείς κατανοµές δηλαδή, αποδίδοντας µία τιµή του
φαινοµένου σε µία προκαθορισµένη ελάχιστη µονάδα χώρου όπως είναι ένα
εικονοστοιχείο (raster µορφότυπο). Ωστόσο η γεωµετρική αναπαράσταση δεν αρκεί
για την περιγραφή των οντοτήτων του χώρου. Για κάθε µία οντότητα συνήθως
ενδιαφέρουν και συλλέγονται και άλλες ποιοτικές ή ποσοτικές πληροφορίες. Οι
πληροφορίες αυτές αναφέρονται ως ιδιότητες των γεωχωρικών οντοτήτων. Τα
γεωχωρικά δεδοµένα λοιπόν είναι οποιαδήποτε πληροφορία έχουµε για τα ίδια τα
αντικείµενα, δραστηριότητες ή φαινόµενα αλλά και για τη θέση στην οποία αυτά
εντοπίζονται.
Τα γεωχωρικά δεδοµένα λόγω της φύσης τους δύναται να µεταβάλλονται
συνεχώς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα πέρα από τη συλλογή τους να υπάρχει ανάγκη
για συνεχή ενηµέρωση και επικαιροποίηση τους. Η διαδικασία αυτή ωστόσο είναι
πολυσύνθετη η απουσία της οποίας οδηγεί σε δεδοµένα που δεν είναι κατάλληλα για
την εξυπηρέτηση εξειδικευµένων αναγκών καθώς ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης
τους δεν είναι πάντα σε θέση να τα αναγνωρίσει, να βεβαιωθεί παράλληλα ότι
πληρούν τις κατά περίπτωση ανάγκες κυρίως λόγω έλλειψης επαρκούς τεκµηρίωσης
(µεταδεδοµένα).
Σε αυτό το πλαίσιο ,οι φυσικοί τόποι όπως είναι τα φαράγγια, οι τόποι
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κ.λ.π. καθώς και τα βυζαντινά και άλλα νεώτερα µνηµεία
που αναπτύσσονται στο υπάρχον οδικό δίκτυο της ενδοχώρας του ∆ήµου
Χερσονήσου αποτελούν γεωχωρικά δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από το ∆ήµο για
τα οποία οι υπηρεσίες του αποσκοπούν σε ορθολογικότερη διαχείριση τους και
δηµοσίευση τους στο διαδίκτυο για τη τουριστική προβολή της ενδοχώρας µέσω
αυτού του έργου.
Ο παλιός τρόπος συγκέντρωσης γεωχωρικών δεδοµένων και της δηµιουργίας
γεωχωρικών βάσεων παραµένει, αλλά σήµερα πλέον έχει ενισχυθεί και από νέες
δραστηριότητες οι κυριότερες των οποίων είναι:
Οι τελικοί χρήστες µπορούν πλέον να συγκεντρώνουν δεδοµένα και να τα
αποθηκεύουν µέσω διαδικτύου σε κεντρικές βάσεις δεδοµένων,
Η χωρική ανάλυση µπορεί να γίνεται πλέον µέσω διαδικτύου,
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δηµοσιεύονται απευθείας από τις βάσεις
δεδοµένων στο κοινό του διαδικτύου.
Όλος ο κύκλος από την παραγωγή των δεδοµένων µέχρι τη δηµοσίευση τους
και κατανάλωσης από τους χρήστες του διαδικτύου, απαιτεί την ύπαρξη µιας
ολοκληρωµένης συλλογής από προϊόντα λογισµικού Γεωγραφικού Συστήµατος
Πληροφοριών τα οποία να είναι διαλειτουργικά, και να αποτελούν µια σύγχρονη
πλατφόρµα για διαδικασίες χωρικής ανάλυσης, διαχείρισης και απεικόνισης
δεδοµένων µε δυνατότητα επέκτασης και ενσωµάτωσης σε άλλα συστήµατα
επιχειρησιακών διαδικασιών.
Τα σηµεία ενηµέρωσης κοινού (τύπου infokiosks) θα τοποθετηθούν στον
προαύλιο χώρο δηµοτικών καταστηµάτων και πολιτιστικών χώρων στους
παρακάτω οικισµούς της ενδοχώρας: Επισκοπή, Άνω Γούβες, Ποταµιές και Κράσι.
Η προµήθεια περιλαµβάνει τα παρακάτω:
A. Προµήθεια hardware για την εγκατάσταση λογισµικού Γεωγραφικού
Συστήµατος Πληροφοριών
Β. Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικών Γεωγραφικού Συστήµατος
Πληροφοριών για την επεξεργασία γεωχωρικών δεδοµένων, την ανάπτυξη
βάσης γεωχωρικών δεδοµένων και τη διάχυση των δεδοµένων στον
παγκόσµιο ιστό,
Γ. Επεξεργασία γεωχωρικών δεδοµένων, κατασκευή βάσης δεδοµένων,
οπτικοποίηση και δηµοσίευση στον παγκόσµιο ιστό των γεωχωρικών
δεδοµένων ως χαρτογραφικές υπηρεσίες σε κατάλληλο χαρτογραφικό
εξυπηρετητή.

∆. Εκπαίδευση – υποστήριξη προσωπικού του δήµου
Ε. Προµήθεια και τοποθέτηση σηµείων ενηµέρωσης
Infokiosks για τα ανωτέρω γεωχωρικά δεδοµένα

κοινού

τύπου

Αναλυτικά:
A. Προµήθεια hardware
Προµήθεια ενός (1) server (εξυπηρετητή) και τεσσάρων (4) workstation για την
εγκατάσταση λογισµικού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών, καθώς και 2
GPS για GIS.
Β. Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικών
Στο κατάλληλο hardware που θα παρέχει ο ανάδοχος θα εγκατασταθούν τα
απαραίτητα λογισµικά και ειδικότερα:
ειδικό λογισµικό Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών µε ∆υνατότητες
Συλλογής ∆εδοµένων Πεδίου
ειδικό λογισµικό Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών απεικόνισης,
διαχείρισης και ανάλυσης, χαρτογραφικής απόδοσης γεωχωρικών
δεδοµένων για απλούς χρήστες και διαχειριστές
ειδικό λογισµικό Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών µε ∆υνατότητες
Προχωρηµένης Χωρικής Ανάλυσης
ειδικό λογισµικό Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών ∆ικτύου WEB
Map Server για τον σχεδιασµό και τη δηµοσίευση διαδραστικού χάρτη στο
διαδίκτυο.
Γ1. Επεξεργασία γεωχωρικών δεδοµένων
Ο ∆ήµος Χερσονήσου θα παραδόσει στον ανάδοχο τις απαραίτητες
πληροφορίες για: σηµεία τουριστικού, φυσικού και οικοπολιτιστικού ενδιαφέροντος:
βυζαντινές εκκλησίες, νεώτερα χαρακτηρισµένα µνηµεία, φυσικά τοπία ιδιαίτερου
κάλλους, εισόδους φαραγγιών και άλλα συναφή όπως και υπάρχουσες τουριστικές
υποδοµές.
Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε κατάλληλη επεξεργασία των δεδοµένων ώστε
να αποκτήσουν ενιαίο µορφότυπο µε ενιαίο προβολικό σύστηµα και ιδιότητες καθώς
και πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών. Τέλος θα γίνει έλεγχος της ορθότητας
των δεδοµένων σε ό,τι αφορά τη πραγµατική θέσης τους στον χώρο, καθώς και
έλεγχος της πληρότητας των πληροφοριών.
Γ2. Κατασκευή βάσης γεωχωρικών δεδοµένων
O ανάδοχος θα αναλάβει την εισαγωγή των επεξεργασµένων δεδοµένων σε
βάση γεωχωρικών δεδοµένων χρησιµοποιώντας λογισµικό γεωγραφικού
συστήµατος πληροφοριών µε δυνατότητες χωρικής ανάλυσης των δεδοµένων. Με
τον όρο βάση δεδοµένων εννοείται µία συλλογή από συστηµατικά οργανωµένα
(formatted) σχετιζόµενα δεδοµένα. O τρόπος οργάνωσης της βάσης δεδοµένων
στηρίζεται στην προσεκτική περιγραφή των οντοτήτων και φαινοµένων του
πραγµατικού κόσµου που αποτελούν οι γεωχωρικές οντότητες µέσα από τις ιδιότητες
τους όπως είναι µήκος, πλάτος κ.λ.π. που αποθηκεύονται αναπαράσταση του
αντίστοιχου χαρακτηριστικού του πραγµατικού κόσµου. Η οργάνωση της βάσης θα
γίνεται σύµφωνα µε τα γεωµετρικές και περιγραφικά χαρακτηριστικά των
γεωχωρικών οντοτήτων. Η βάση θα κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η
ενηµέρωση των δεδοµένων να µπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα.
Γ3. ∆ηµοσίευση στον παγκόσµιο ιστό
Με τη βοήθεια δικτυακού λογισµικού γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών
θα δηµιουργηθεί χώρος σε χαρτογραφικό εξυπηρετητή GIS WEB Map Server στον
οποίο θα γίνει η εγκατάσταση της βάσης γεωχωρικών δεδοµένων. Από τον
χαρτογραφικό εξυπηρετητή τα δεδοµένα θα είναι διαθέσιµα µε τη µορφή γεωχωρικών

υπηρεσιών δικτύου WMS (WebMapService), WFS (WebFeatureService) και WCS
(WebCoverageService). Τα τελευταία αποτελούν τα πρότυπα των υπηρεσιών
διαδικτύου µέσω του δικτυακού λογισµικού γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών
έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί από την Ανοιχτή Γεωχωρική Κοινοπραξία (OGS: Open
Geospatial Consortium.) Αυτές οι Γεωχωρικές Υπηρεσίες ∆ικτύου είναι υπηρεσίες
δικτύου που αφορούν γεωγραφικές πληροφορίες και µπορούν µεταξύ άλλων:
Να παρέχουν πρόσβαση σε αποµακρυσµένες βάσεις δεδοµένων και να
ανακτούν τις γεωγραφικές πληροφορίες όπως είναι αποθηκευµένες στις
βάσεις.
Να εκτελούν γεωγραφικούς υπολογισµούς (π.χ υπολογισµοί αποστάσεων
σηµείων, εµβαδά πολυγώνων κ.λπ.)
Να εκτελούν ερωτήµατα που θέλει ο εκάστοτε χρήστης .πάνω σε ψηφιακά
γεωγραφικά δεδοµένα και να επιστρέφουν το αποτέλεσµα είτε µε τη µορφή
χαρτών είτε µε τη µορφή κειµένου.
Επίσης, θα δηµιουργηθούν και θα φιλοξενηθούν τα αρχεία των συµβολισµών
για κάθε κατηγορία δεδοµένων.
Η χαρτογραφική εφαρµογή που θα προκύψει θα πρέπει να περιλαµβάνει:
δυνατότητα επιλογής χαρτογραφικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο θα
προβάλλονται τα επίπεδα των δεδοµένων,
κατάλληλους, ευανάγνωστους και ελκυστικούς συµβολισµούς και µε
διαδραστικό πίνακα περιεχοµένων και υπόµνηµα,
άλλες διαδραστικές µε τον χρήστη δυνατότητες όπως πχ πεδίο αναζήτησης,
εργαλεία πλοήγησης κλπ.
∆. Εκπαίδευση
Θα γίνει εκπαίδευση για τουλάχιστον 5 άτοµα στη χρήση του συνόλου των υπό
προµήθεια εφαρµογών και
σε τουλάχιστον 4 απλούς χρήστες. Μέρος της
εκπαίδευσης θα θεωρηθεί και η πιλοτική λειτουργία του συστήµατος όπου θα γίνει
υποστήριξη χρηστών στα τρέχοντα προβλήµατα, στη διόρθωση / διαχείριση λαθών,
στις παραµετροποιήσεις και προσαρµογές του λογισµικού, τον εννοιολογικό
σχεδιασµό, την εγκατάσταση του εξοπλισµού, τις ρυθµίσεις του λογισµικού, τις
διασυνδέσεις και τις ανταλλαγές δεδοµένων, µε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και
εγχειρίδια κατάρτισης.
Ε. Προµήθεια και τοποθέτηση Infokiosks
Η χρήση της νέας ψηφιακής τεχνολογίας στην ενηµέρωση των επισκεπτών
µιας περιοχής έχει καθιερωθεί ως ο πιο αποτελεσµατικός και συγχρόνως ελκυστικός
τρόπος της διάχυσης της πληροφορίας σε ένα ευρύ κοινό. H προµήθεια θα συµβάλει
στην διάχυση του οικοπολιτισµικού και φυσικού πλούτου της περιοχής µέσω της
ανάπτυξης ενός αριθµού διασυνδεµένων διαδραστικών σηµείων προβολής της
ενδοχώρας.
Ο ∆ήµος θα υποδείξει δηµοτικούς χώρους στους παρακάτω οικισµούς της
ενδοχώρας: Επισκοπή, Άνω Γούβες, Ποταµιές και Κράσι προκειµένου να
τοποθετηθούν τα σηµεία ενηµέρωσης κοινού τύπου infokiosks. Οι διαστάσεις τους
είναι επαρκείς για την φιλοξενία του ζητούµενου εξοπλισµού. Κατά την φάση της
µελέτης εφαρµογής θα οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση σε συνεργασία του ∆ήµου και
του αναδόχου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να επισκεφτούν τον χώρο κατόπιν
συνεννόησης µε τον ∆ήµο, προκειµένου να βοηθηθούν για την σύνταξη της
προσφοράς τους.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των
120.699,90€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και η διατιθέµενη πίστωση
προέρχεται από το Ο.Σ.Α.Π.Υ..
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