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Σκάγιαννη 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Photogrammetric 
Manager 
ImageStation Satellite Triangula-
tion 
ImageStation Automatic Trian-
gulation  

 
Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέ-
λου Εδάφους και Επεξεργασία 

ImageStation Automatic Eleva-
tion  

Image Station DTMQue  

Στερεοσκοπική Παρατήρηση 
και Επεξεργασία Δεδομένων 

ImageStation Stereo Display 

ImageStation DTM Collection 

ImageStation Feature Collection 
 
Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη 
και Μωσαϊκό Εικόνων 

ImageStation OrthoPro 
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ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Αντικείμενο της Μελέτης, είναι η εξέταση ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη  θέση 
«ΚΑΒΑΛΑΡΙ-ΣΠΗΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑΝΙ» της περιφέρειας του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, 
ιδιοκτησίας Κληρονόμων Κωνσταντίνου Παπαθεοδοσίου και Αθανάσιου Σκάγιαννη.  
 
Σκοπός των εργασιών είναι η ερμηνεία οριοθέτησής του ακινήτου, η μελέτη χρήσης - 
τονικής υφής και έρευνα σε ότι αφορά την οριοθέτηση των απαλλοτριωμένων 
εκτάσεών του, τη δεδομένη χρονική περίοδο με εκείνες των φωτοληψιών, οι οποίες 
είναι μεταγενέστερες της ολοκλήρωσης των Έργων, για τα οποία αναγκάσθηκαν οι 

απαλλοτριώσεις.  Το συγκεκριμένο ακίνητο λόγω της γεωγραφικής του θέσης 
(52Ο χιλιόμετρο παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου – Κακιά Σκάλα), 
έχει υποστεί διαδοχικές αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σε επιμέρους 
τμήματα, που αναγκάστηκαν από Έργα Δημοσίας  Ωφελείας που 
ολοκληρώθηκαν, όπως η κατασκευή της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – 
Κορίνθου, η κατασκευή Σιδηροδρομικής Γραμμής ΟΣΕ Πειραιώς – Αθηνών – 
Πελοποννήσου, (ΣΠΑΠ), η κατασκευή Προαστιακού κλπ. 
Από τις παραπάνω ενέργειες, προέκυψε η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
(αριθμημένων αντίστοιχα από τα κτηματολογικά διαγράμματα του 
ΥΠΕΧΩΔΕ) εδαφικών τμημάτων , τη νόμιμη κατοχή των οποίων θεωρούν ότι 
διαθέτουν οι ενάγοντες και διεκδικούν το ποσό της αποζημίωσης που 
αποδόθηκε στους εναγόμενους. 
 
Σκοπός των εργασιών της παρούσης μελέτης, είναι η εφαρμογή των τίτλων 
του ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Κωνασταντίνου Παπαθεοδοσίου και 
Αθανάσιου Σκάγιαννη, και η γνωμοδότηση για το εάν τα παραπάνω επίδικα 
τμήματα, περιλαμβάνονται η όχι στους τίτλους των συμβολαίων τους. Με 
την ολοκλήρωση της μελέτης και της παρουσίασης της στο Δικαστήριο, οι 
Ενάγοντες κέρδισαν την υπόθεση και αποζημιώθηκαν. 
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