
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Υπηρεσίες παραγωγής Προκαταρκτικού Υποβάθρου, για τη Σύμβαση ΚΤ-02, Δήμου Πειραιά 

ΠΡΟΦΙΛ 
 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: TEM A.E. 
 

Συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου 
στα πλαίσια της πρόχειρης 
Κτηματογράφησης είναι να: 

 Αναγνωρίσει και να σημειώσει τα 

εμφανή ενδεικτικά όρια των 
γεωτεμαχίων στα υπόβαθρα LSO 
και VLSO 

 Να αντιστοιχίσει προσωρινούς 

ΚΑΕΚ σε κάθε γεωτεμάχιο 

 Να καταρτίσει πίνακες φερομένων 

ιδιοκτητών 

 Να αποτυπώσει στο χορηγούμενο 

υπόβαθρο τα όρια των σχεδίων 
πόλης και τα όρια των οικισμών 

 Να αποτυπώσει στο χορηγούμενο 

υπόβαθρο το οδικό δίκτυο και τα 
σημεία ενδιαφέροντος 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

http://www.getmap.gr 

Η MaP Ε.Π.Ε.  ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΚΑΤΡΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΤ-

02, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
 

Η  ΤΕΜ Α.Ε., ως ανάδοχος της Σύμβασης ΚΤ-02, ανέθεσε στη ΜΑΠ Ε.Π.Ε. την 
εκπόνηση των εξής επιμέρους τοπογραφικών εργασιών :  
 
1η  Ψηφιοποίηση επί ορθοφωτοχαρτών VLSO (& LSO) περίπου 30.000 

γεωτεμαχίων του Δ.Πειραιά. 
2η Την δόμηση σε επίπεδο Γ.Σ.Π. των παραπάνω γεωτεμαχίων, ώστε να 

αποτελούν το Κτηματολογικό Διάγραμμα της μελέτης, σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της ΚΤ Α.Ε. 

 
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι: 
 

 Μωσαικοποίηση ορθοεικόνων περιοχής 

 Μεταφορά υποβάθρων σε ΕΓΣΑ’87 

 Μεταφορά στο πεδίο και επίγεια μέτρηση 1258 σημείων ελέγχου σε ΕΓΣΑ’87, 
χρησιμοποιώντας το δίκτυο HEPOS 

 Έλεγχος γεωμετρίας των ορθοφωτοχαρτών (μέσος όρος στα 23cm) 

 Εναπόθεση του data set αρχείου (οδικοί άξονες, ονομασία και αρίθμηση, οικ. 
Τετράγωνα και κτίρια) της περιοχής στα υπόβαθρα 

 Διόρθωση – έλεγχος – ενημέρωση γεωμετρίας δεδομένων αρχείου με βάση 
τους ορθοφωτοχάρτες 

 Ψηφιοποίηση Οικοδομικών Τετραγώνων στους ορθοφωτοχάρτες 

 Ψηφιοποίηση Ιδιοκτησιών στους ορθοφωτοχάρτες 

 Μεταφορά στο πεδίο και μέτρηση πλάτους οδικού δικτύου και προσόψεις 
ιδιοκτησιών 

 Επικαιροποίηση των ψηφιοποιήσεων με βάση τις επίγειες μετρήσεις – 
έλεγχος αποτελεσμάτων 

 Δημιουργία μεταδεδομένων σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE 

 Παράδοση Προκαταρκτικού Υπόβαθρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
σύμβασης 
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