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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία διαδραστικού εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων, προς κάλυψη
αναγκών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων θα προβεί στην προμήθεια - ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου υπολογισμού
χιλιομετρικών αποστάσεων, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Δημιουργία διαδραστικού
αποστάσεων.

εργαλείου

υπολογισμού

χιλιομετρικών

Επισυνάπτονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (6 σελίδες).
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48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ενάριθμου
έργου 2014ΣΕ57100008
«Δαπάνες υλικοτεχνικής στήριξης και
επίβλεψης έργων οδοποιίας» (Π.Κ.8471054)

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους
της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
www.eprocurement.gov.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρονολογικό Αρχείο

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ
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1.
Τίτλος του έργου
Διαδραστικό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων
2.

Σκοπός του έργου

Δημιουργία ενός χρηστικού διαδραστικού εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικών
αποστάσεων με εντοπισμό σημείων αναφοράς (σημείο εκκίνησης – σημείο άφιξης) για τον
υπολογισμό οδηγικών αποστάσεων, απεικόνισης διαδρομών με έκδοση απόδειξης της
διανυόμενης απόστασης και με δυνατότητα συμπλήρωσης των νέων οδικών έργων που
ολοκληρώνονται
3.

Περιγραφή Φυσικού αντικειμένου και Τεχνικές απαιτήσεις του έργου

3.1

Φυσικό Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι ο προσδιορισμός χιλιομετρικών αποστάσεων και η
δρομολόγηση (πλοήγηση) μεταξύ οικισμών κατά μήκος του θεσμοθετημένου οδικού
δικτύου της χώρας. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν στον ανάδοχο τα απαραίτητα
δεδομένα (οικισμοί, οδικό δίκτυο, διοικητικά όρια, κα). Ο ανάδοχος αφού ελέγξει και
ενημερώσει τα δεδομένα αυτά θα αναπτύξει τρεις εφαρμογές:
•
•

•

μία διαδικτυακή υπηρεσία η οποία θα απαντά σε ερωτήματα
χιλιομέτρησης/πλοήγησης μεταξύ δύο σημείων (αφετηρία-προορισμός)
μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να
προσδιορίζουν χιλιομετρικές αποστάσεις ορίζοντας σε χαρτογραφικό περιβάλλον
GIS ορίζοντας το σημείο αφετηρίας και τον προορισμό
μία εφαρμογή desktop GIS η οποία θα λαμβάνει δεδομένα εισόδου (αφετηρία –
προορισμός) από ένα αρχείο τύπου Microsoft Excel και θα δημιουργεί ένα αρχείο
τύπου PDF, σε κάθε σελίδα του οποίου θα επιστρέφονται τα αντίστοιχα
αποτελέσματα της χιλιομέτρησης.

3.2

Τεχνικές απαιτήσεις του έργου

3.2.1

Διαθέσιμα δεδομένα

Τα δεδομένα που θα διατεθούν στον ανάδοχο είναι τα εξής:
Α. Θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΟΜΕΔΙ στο
οποίο περιλαμβάνονται οι οδικοί άξονες των πέντε βασικών κατηγοριών του δικτύου
(Πρωτεύον, Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό, Πρωτεύον και Δευτερεύον Επαρχιακό) με
σκοπό την ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση, ανάλυση και παρουσίαση όλων των
δεδομένων (γεωμετρικών και περιγραφικών) που τους συνιστούν, ώστε να διευκολυνθούν
οι διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων θεσμικού ορισμού των οδικών αξόνων, εφαρμογής
πολιτικής διαχείρισης οδικών αξόνων, έκδοσης κανονιστικών πράξεων (διαταγμάτων,
αποφάσεων κ.ά.) χαρακτηρισμών – αποχαρακτηρισμών, καθώς και άλλων εργασιών.
Τα στοιχεία της χωρικής αναφοράς του θεσμοθετημένου οδικού δικτύου της ΔΜΕΟ είναι τα
ακόλουθα :
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• Γεωδαιτικό σύστημα Αναφοράς (DATUM) : Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς
•
•
•

(ΕΓΣΑ87).
Σύστημα Συντεταγμένων : Ορθογώνιο Επίπεδο Σύστημα Συντεταγμένων.
Απόλυτη οριζοντιογραφική ακρίβεια : Από 5 m έως 25 m (ανάλογα με την περιοχή).
Οριζοντιογραφική διακριτική ικανότητα : Ισοδύναμη με 5 m ή αντίστοιχα με 0.2 arc
seconds ή 0,00005 δεκαδικής μοίρας.

Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνεται όλο το χαρακτηρισμένο οδικό δίκτυο έτσι όπως είχε
χαρακτηριστεί με τα Βασιλικά Διατάγματα του 1956 και 1963 και όλες τις αποφάσεις
χαρακτηρισμού, αποχαρακτηρισμού και ανακατάταξης της ΔΜΕΟ από το 1985 έως τον
Σεπτέμβριο του 2009, με τελευταία την απόφαση χαρακτηρισμού ΔΜΕΟ/5114/ε/712,
30/09/2009.
Β. Οι οικισμοί της χώρας σε σημειακή μορφή, από το αρχείο του OKXE (τελευταία
ενημέρωση 2012) στο οποίο περιλαμβάνεται σε σημειακοί μορφή το σύνολο των οικισμών
της χώρας με το όνομα τους και την κωδικοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Το γεωγραφικό σύστημα αναφοράς είναι το ΕΓΣΑ87.
Γ. Τα διοικητικά όρια της χώρας από το αρχείο του ΟΚΧΕ (τελευταία ενημέρωση 2012) στα
οποία περιλαμβάνονται οι μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις,
οι περιφέρειες, οι περιφερικές ενότητες, οι δήμοι και οι δημοτικές ενότητες σύμφωνα με τη
διοικητική διαίρεση του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Το γεωγραφικό σύστημα
αναφοράς είναι το ΕΓΣΑ87.

3.2.2

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
•
•
•
•

Έλεγχος και ενημέρωση των διατιθέμενων γεωγραφικών δεδομένων
Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων
Ανάπτυξη εφαρμογών
Πιλοτική λειτουργία & εκπαίδευση χρηστών

Τα δεδομένα του θεσμοθετημένου οδικού δικτύου πρέπει να ελεγχθούν και να εντοπιστούν
τυχόν αλλαγές από το 2009 (που είναι η τελευταία ενημέρωση του αρχείου) έως σήμερα. Σε
περίπτωση μεταβολών, θα γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις.
Συμπληρώσεις θα χρειαστεί να γίνουν και στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι σημειακοί
οικισμοί δεν συνδέονται με το θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο. Ο ανάδοχος θα συμπληρώσει
το θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο με τους οδικούς άξονες που συνδέουν τους οικισμούς
αυτούς με το θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο ώστε να είναι δυνατή η χιλιομέτρηση/πλοήγηση
και σε αυτούς. Οι συμπληρωματικοί άξονες που θα εισαχθούν από τον ανάδοχο θα
επισημαίνονται με κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε σε κάθε χιλιομέτρηση να είναι γνωστό πόσα
χιλιόμετρα αφορούν κίνηση στο θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο και πόσα σε μη
θεσμοθετημένο.
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Το θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο της ΔΜΕΟ αποτελεί απλή καταγραφή των οδικών αξόνων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε κατάλληλους ελέγχους/τροποποιήσεις ώστε να
μετατραπεί σε μια μορφή που να επιτρέπει την πλοήγηση και την αναζήτηση βέλτιστων
διαδρομών. Κατά την φάση αυτή θα εισαχθούν στο οδικό δίκτυο οι σταθμοί διοδίων, ώστε
να είναι δυνατή η επιλογή διαδρομών που δεν επιβαρύνονται με διόδια.
Τα γεωγραφικά δεδομένα θα εισαχθούν σε μία γεωγραφική βάση δεδομένων ανοικτού
λογισμικού στην οποία θα υποστηρίζει ανοικτά πρότυπα διαχείρισης γεωγραφικών
δεδομένων (Open GIS), όπως είναι για παράδειγμα η Postgres. Από την γεωγραφική βάση
θα αντλούνται όλες οι πληροφορίες για την ανάπτυξη των εφαρμογών. Επισημαίνεται ότι η
λειτουργία των εφαρμογών θα είναι ανεξάρτητη από μελλοντικές ενημερώσεις της
γεωγραφικής βάσης δεδομένων, όπως προσθήκη νέων δρόμων, οικισμών, κλπ, που μπορεί
να πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του παρόντος έργου, υπό την προϋπόθεση
βέβαια ότι δεν θα υπάρχουν αλλαγές στο σχήμα της βάσης (πχ. μετονομασία πινάκων,
προσθήκη επιπλέον πεδίων κα).
Η χιλιομέτρηση μεταξύ των σημείων αφετηρία-προορισμός με βάση την συντομότερη
χιλιομετρική διαδρομή. Η βέλτιστη διαδρομή θα πρέπει να διέρχεται κατά το δυνατόν
αποκλειστικά από το θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο. Χρήση μη θεσμοθετημένου οδικού
δικτύου επιτρέπεται μόνον όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Εκτός από την χιλιομέτρηση,
για κάθε διαδρομή θα δίνονται και τα στοιχεία δρομολόγησης (ονόματα δρόμων,
χιλιομετρικές θέσεις από αφετηρία, κατευθύνσεις, στροφές κλπ).

3.2.3

Εφαρμογές

A. Διαδικτυακή υπηρεσία (web service)
Η διαδικτυακή υπηρεσία θα δέχεται ερωτήματα για τον προσδιορισμό χιλιομέτρησης
μεταξύ δύο σημείων θα οποία θα ορίζονται με βάση το όνομα του Οικισμού ή βάσει
γεωγραφικών συντεταγμένων στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87. Στην δεύτερη
περίπτωση ως σημείο αφετηρίας/προορισμού θα επιλέγεται ο οικισμός που βρίσκεται
εγγύτερα στις γεωγραφικές συντεταγμένες. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να
προσδιορίσει τις παρακάτω παραμέτρους:
•
•
•

εάν η κίνηση θα γίνει αποκλειστικά σε θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο ή επιτρέπεται
και η χρήση μη θεσμοθετημένων οδικών αξόνων
εάν επιτρέπεται η διέλευση από σταθμούς διοδίων
τη μορφή των αποτελεσμάτων

Όσον αφορά την μορφή των αποτελεσμάτων το σύστημα θα μπορεί να επιστρέφει κατ’
ελάχιστον και κατ’ επιλογή του χρήστη τα εξής:
•
•
•

τα ονόματα των οικισμών αφετηρίας/προορισμού
την χιλιομετρική απόσταση κατά μήκος της βέλτιστης διαδρομής
το μήκος της διαδρομής που αντιστοιχεί σε μη θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο
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• την διαδρομή σε διανυσματική μορφή σε μορφή KML στο γεωγραφικό σύστημα
•
•
•

αναφοράς WGS84
την διαδρομή σε διανυσματική μορφή σε μορφή κειμένου, στο κρατικό σύστημα
αναφοράς ΕΓΣΑ’87
τις οδηγίες πλοήγησης σε μορφή κειμένου
απόσπασμα χάρτη σε μορφή εικόνας jpeg και png. Οι διαστάσεις της εικόνας σε
pixels (πλάτος, ύψος) θα ορίζονται δυναμικά από τον χρήστη. Στο απόσπασμα
χάρτη θα απεικονίζονται κατ’ ελάχιστον (με κατάλληλα σύμβολα):
o το οδικό δίκτυο
o η βέλτιστη διαδρομή
o οι οικισμοί αφετηρίας προορισμού με τα ονόματα τους
o τα διοικητικά όρια
o τα ονόματα δήμων, δημοτικών ενοτήτων, οικισμών κλπ.

B. Διαδικτυακή εφαρμογή (web page)
Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει μια ιστοσελίδα γεωγραφικού περιεχομένου μέσω της οποίας
ο χρήστης θα μπορεί να καλεί την διαδικτυακή υπηρεσία και να λαμβάνει τα
αποτελέσματα. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής ο χρήστης θα μπορεί να εκτελεί τις παρακάτω
λειτουργίες:
•
•
•

να ορίζει τα σημεία αφετηρίας/προορισμού μέσα από μια λίστα οικισμών
να ορίζει τα σημεία αφετηρίας/προορισμού με το ποντίκι πάνω σε έναν χάρτη (πχ
Google maps, OSM κα)
να ορίζει τις παραμέτρους για αποφυγή διοδίων και κίνηση σε μη θεσμοθετημένο
οδικό δίκτυο

Η βέλτιστη διαδρομή και τα σημεία αφετηρίας προορισμού θα απεικονίζονται στο χάρτη με
κατάλληλα σύμβολα. Στην ιστοσελίδα θα απεικονίζονται πληροφορίες για την χιλιομέτρηση
και τις οδηγίες δρομολόγησης.
Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι λειτουργική σε όλους τους γνωστούς διαχειριστές
ιστοσελίδων, χωρίς την εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού (plugin). Ενδεικτικά
αναφέρονται οι Internet Explorer, Chrome, Firefox. Η λειτουργία της ιστοσελίδας σε κινητές
συσκευές (τηλέφωνα, tablets, κλπ) είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
Το αποτέλεσμα της δρομολόγησης θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας για
αποθήκευση σε μορφή PDF. Στο αρχείο PDF εκτός από τα αποτελέσματα της
δρομολόγησης, θα αναγράφονται η ημερομηνία, ο αύξων αριθμός του αιτήματος -ο οποίος
θα είναι μοναδικός- και τα στοιχεία του χρήστη που πραγματοποίησε το αίτημα (κατ’
ελάχιστον ονοματεπώνυμο, θέση, υπηρεσία). Τα παραπάνω στοιχεία θα διατηρούνται σε
ξεχωριστό πίνακα της γεωγραφικής βάσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάκληση τους για
την πιστοποίηση της γνησιότητας των εγγράφων που εκδίδονται από το σύστημα. Για το
σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ξεχωριστή διαδικτυακή εφαρμογή (ιστοσελίδα) με
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ελεγχόμενη πρόσβαση, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η ανάκτηση των πληροφοριών
αυτών με εισαγωγή του αύξοντα αριθμού του αιτήματος.
Γ. Εφαρμογή desktop GIS
Η εφαρμογή desktop GIS θα δέχεται ως στοιχεία εισόδου μια λίστα δεδομένων της μορφής
αφετηρία/προορισμός/παράμετροι υπολογισμού σε μορφή Microsoft Excel και θα
δημιουργεί ένα τεύχος (document) σε μορφή PDF, σε κάθε σελίδα του οποίου θα
εμφανίζονται τα εξής:
•
•
•
•
•

•

η αφετηρία / προορισμός
η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ αφετηρίας /προορισμού κατά την βέλτιστη
διαδρομή
η χιλιομετρική απόσταση κατά μήκος μη θεσμοθετημένου οδικού δικτύου
οι παράμετροι προσδιορισμού (διέλευση διοδίων κλπ)
απόσπασμα χάρτη στον οποίο θα εμφανίζονται κατ’ ελάχιστον
o το οδικό δίκτυο
o η βέλτιστη διαδρομή
o οι οικισμοί αφετηρίας προορισμού με τα ονόματα τους
o τα διοικητικά όρια
o τα ονόματα δήμων, δημοτικών ενοτήτων, οικισμών κλπ.
οι οδηγίες δρομολόγησης με μορφή κειμένου

Μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής ο χρήστης θα μπορεί να ορίζει τα εξής:
•
•
•

το αρχείο εισόδου δεδομένων (Microsoft Excel)
το αρχείο εξόδου αποτελεσμάτων (PDF)
τον μέγιστο αριθμό σελίδων στο αρχείο PDF

Σε περίπτωση που τα δεδομένα εισόδου είναι πολλά και τα αποτελέσματα υπερβαίνουν το
μέγιστο αριθμό σελίδων ανά PDF, τα αποτελέσματα θα αποθηκεύονται σε περισσότερα του
ενός αρχεία με την ένδειξη _1, _2, _3 κλπ μετά το όνομα του αρχείου PDF.
Η ανάπτυξη της εφαρμογής θα γίνει την χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛΑΚ).
Όλες οι εφαρμογές αναπτυχθούν και θα είναι λειτουργικές σε περιβάλλον Microsoft
Windows 7.

4.

Παραδοτέα του έργου
Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται τα εξής:
Π1 : Τα γεωγραφικά δεδομένα που διατέθηκαν στον ανάδοχο με την ανάληψη του
έργου (θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο, οικισμοί, διοικητικά όρια) με τις
ενημερώσεις/τροποποιήσεις που έγιναν από τον ανάδοχο για τις ανάγκες του έργου, με
σχετική τεκμηρίωση των γεωμετρικών και των περιγραφικών στοιχείων.
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Π2 : Η γεωγραφική βάση δεδομένων, η οποία θα εγκατασταθεί σε εξοπλισμό (server)
της Υπηρεσίας, με σχετική τεκμηρίωση του σχήματος της βάσης
Π3 : Η διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία θα εγκατασταθεί σε εξοπλισμό (server) της
Υπηρεσίας
Π4: Η διαδικτυακή εφαρμογή (ιστοσελίδα), η οποία θα εγκατασταθεί σε εξοπλισμό
(server) της Υπηρεσίας
Π5 : Η εφαρμογή desktop GIS, η οποία θα μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε
υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 7 (ή μεταγενέστερο)
Π6 : Οι οδηγίες χρήσεις (manual) σε μορφή PDF για όλες τις παραπάνω εφαρμογές
Π7 :Η εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση των παραπάνω εφαρμογών
Πιλοτική λειτουργία διάρκειας ενός μήνα

5.

Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου φαίνεται παρακάτω :
Δραστηριότητες έργου
Δημιουργία της γεωγραφικής
βάσης
Ανάπτυξη των εφαρμογών
Εγκατάσταση εφαρμογών
Εκπαίδευση των χρηστών και
Πιλοτική λειτουργία

Διάρκεια

Παραδοτέα

2 Μήνες

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5

1 Μήνας

Π6,Π7

