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Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:  
Εργο: ∆ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς 

για το σύνολο του ∆ήµου 
Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.7425.0001 
 
 
Περιγραφή: 

Το σύνολο του ∆ήµου Χερσονήσου, καλύπτει συνολική έκταση ~270 τετρ. Χλµ. και σύµφωνα 
µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία από την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001, είναι καταµετρηµένα 16.482 
κτίρια, ενώ στο σύνολο του ∆ήµου, είναι καταγεγραµµένες περίπου 23.500 ηλεκτροδοτήσεις. Έχει 
ήδη διαπιστωθεί ότι σηµειώνονται σηµαντικές διαφορές στα δηλωµένα τετραγωνικά µέτρα χρήσης, 
είτε λόγω προσθηκών και µεταβολών από την αρχική άδεια κατασκευής είτε λόγω της 
ηλεκτροδότησης βοηθητικών κατασκευών ή επί µέρους κτισµάτων, που όµως χρησιµοποιούνται 
και στην κύρια εγκατάσταση και δεν έχουν επικαιροποιηθεί στη βάση των στοιχείων.  

Στόχος της υπηρεσίας είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου υποβάθρου αναφοράς, πολύ 
υψηλής ανάλυσης του συνόλου του ∆ήµου Χερσονήσου, ακρίβειας κατάλληλης για απεικόνιση σε 
κλίµακα 1:1000 και η τρισδιάστατη καταγραφή των κτισµάτων στο σύνολο της έκτασης του δήµου, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο και την αναµόρφωση των δηµοτικών τελών.  

 

Περιγραφή Εργασιών: 

α. Αεροφωτογράφιση:  

-  Ψηφιακή Αεροφωτογράφιση του συνόλου του ∆ήµου µε έγχρωµες στερεοσκοπικές  
φωτογραµµετρικές λήψεις  

β. Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών και διανυσµατικού υποβάθρου:  

-  Επεξεργασία και προσανατολισµός των εικόνων, δηµιουργία ορθοφωτογραφιών και 
ψηφιακού µοντέλου εδάφους στο σύνολο του δήµου για εξαγωγή µετρητικής πληροφορίας  

-  Οριζοντιογραφική και Υψοµετρική αποτύπωση του συνόλου του οδικού δικτύου και σύνθεση 
οικοδοµικών τετραγώνων ή ενοτήτων και κωδικοποίηση αυτών.  

-  Τριισδιάστατη αποτύπωση των πολυγώνων των κτιρίων και κωδικοποίηση αυτών.  

- Υπολογισµός αρχικών εµβαδών κτιρίων και εγκαταστάσεων  

-  Σύνταξη των αντίστοιχων ψηφιακών διανυσµατικών διαγραµµάτων των παραπάνω µε 
ακρίβεια κλίµακας 1:1000 και σε διανοµή πινακίδων ΟΚΧΕ/ΕΓΣΑ’ 87  



γ. ∆ηµιουργία µητρώων.  

- Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης ∆εδοµένων για το σύνολο των κτιρίων µε αµφίδροµη 
σύνδεση κωδικοποιήσεων, πολυγώνων και στοιχείων ιδιοκτητών   

δ. Επιτόπιες αυτοψίες:  

- Καταγραφή κωδικού και γεωδαιτικού στίγµατος των καταµετρητών της ∆ΕΗ για δείγµα 500 
παροχών 

- Ταυτοποίηση των καταµετρητών της ∆ΕΗ µέσω της γεωγραφικής αναφοράς, µε τις 
φωτογραµµετρικές αποτυπώσεις των κτιρίων – Σύνδεση κωδικών µε στοιχεία ιδιοκτησιών 

- Σύνταξη συγκεντρωτικών πινάκων µε αποτελέσµατα και συµπτώσεις ή διαφορές στα 
δηλωµένα εµβαδά κτιρίων  

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% . 

Η επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας δύναται να πραγµατοποιηθεί µε τη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού,  
 
 

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 21/05/2013 
Η Προϊσταµένη ∆.Τ.Υ. 

 
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
  πολιτικός µηχανικός 

 
Λ. Χερσονήσου  21/05/2013 

Η συντάξασα 
 
 
 
 

Μεϊντάνη Άννα  
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(Π.∆. 28/80) 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας 
 Η συγγραφή αυτή αφορά στην ∆ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς για το 
σύνολο του ∆ήµου 
 

Άρθρο 2ο 
∆ιατάξεις που ισχύουν 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχης Υπηρεσιας γίνονται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις: 
 α) Του Π.∆. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" 
 β) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
 

Άρθρο 3ο 
Συµβατικά Τεύχη 

 Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.∆. 28/1980 είναι: 
 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
 β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
 γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 
 δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.  
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας 

 Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε 
τους όρους που θα καθορίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Χερσονήσου.  
 

Άρθρο 5ο 
Σύµβαση 

 Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του αποτελέσµατος 
αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) 
ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει 
την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε έξι (6) µήνες. Η έναρξη της προθεσµίας θα 
καθορισθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την καταλληλότητα της εποχής για την 
πραγµατοποίηση της αεροφωτογράφισης. Επίσης ορίζονται ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες για 
το κάθε στάδιο: 1 Αεροφωτογράφιση: 2 Μήνες, 2. Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτων και ∆ιανυσµατικού 
Υπόβαθρου: 2 µήνες, 3.∆ηµιουργια Μητρώων – Εφαρµογών & Επιτόπιες Αυτοψίες: 2 µήνες.  

 



ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της 
Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής 
Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Χρόνος Εγγυήσεως 

 Ο χρόνος εγγυήσεως (συντηρήσεως των εφαρµογών), µετά την πάροδο του οποίου 
ενεργείται η οριστική παραλαβή, µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, 
θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος 
των 6 µηνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Έκπτωση του αναδόχου 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 
Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, 
µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Πληµµελής κατασκευή 

 Εάν η παροχή υπηρεσίας δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Πληρωµή, φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Με την παράδοση του 1ου σταδίου της «Αεροφωτογράφισης», δηλαδή των 
παραδοτέων 1,2,3α,4,5,7,9,της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων δύναται να πληρωθεί 
το 70% της αµοιβής του εν λόγω σταδίου. Με την οριστική παραλαβή του 2ου σταδίου 
της «Παραγωγής ορθοφωτοχαρτων και διανυσµατικού υποβάθρου» δηλαδή των παραδοτέων 
3β,3γ,6,8,10,11,12,13α,14,15,16α δύναται να πληρωθεί το 30% της αµοιβής του 1ου σταδίου και 
το σύνολο της αµοιβής του 2ου σταδίου. Με την παράδοση του 3ου σταδίου «∆ηµιουργία Μητρώων 
– Εφαρµογών & Επιτόπιες Αυτοψίες» δηλαδή των παραδοτέων 13β,16β,17,18 και 19 
δύναται να πληρωθεί το 70% της αµοιβής του εν λόγω σταδίου και µε την οριστική 
παραλαβή µετά την πάροδο του χρόνου εγγυήσεως δύναται να αποπληρωθεί το υπόλοιπο 30%. 
Η καταβολή των ως άνω ποσών µπορεί να γίνει τµηµατικά, ύστερα από έκδοση 
σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα µε την παράδοση των 
εργασιών.  
 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τους Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Προσωρινή και οριστική Παραλαβή 

 Η υπηρεσία του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ' όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης του από την Αναθέτουσα Αρχή. Την επίβλεψη του φυσικού αντικειµένου 
της υπηρεσίας θα την έχει η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Χερσονήσου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε την Τεχνική και την Οικονοµική υπηρεσία του 
δήµου, ώστε τα προϊόντα της παροχής υπηρεσιών να είναι λειτουργικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια τριµελή επιτροπή. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να 



προτείνει ή την τέλεια απόρριψη της παραλαµβανόµενης εργασίας ή την αποκατάσταση των 
σφαλµάτων της.  

Εφ΄ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της 
από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα 
συµφέροντα αυτού τρόπο.  

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.  
  
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 21/05/2013 

Η Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
  πολιτικός µηχανικός 

 
Λ. Χερσονήσου  21/05/2013 

Η συντάξασα 
 
 
 
 

Μεϊντάνη Άννα 
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ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
(((ΠΠΠ...∆∆∆...   222888///888000)))   

   
   

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας 

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ∆ηµιουργία σύγχρονων υποβάθρων αναφοράς για το 
σύνολο του ∆ήµου , για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες δατάξεις 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του Π.∆. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως" 
β) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΓΕΝΙΚΑ 

Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 

Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς του Εθνικού Κτηµατολογίου είναι το "Ελληνικό Γεωδαιτικό 
Σύστηµα Αναφοράς του 1987" (EΓΣA’87) µε ελλειψοειδές αναφοράς το GRS 80, του οποίου τα 
στοιχεία είναι:  

α=6 378 137.000      1/f = 298.257222101 

Tο θεµελιώδες σηµείο του συστήµατος αυτού είναι το κεντρικό βάθρο του ∆ορυφορικού 
Σταθµού ∆ιονύσου µε συµβατικές συντεταγµένες : 

φ = 380  04'  33''.8107 B  

λ = 230  55'  51''.0095 A                     

και υψόµετρο γεωειδούς N = 7.00 µέτρα. 

Το γεωκεντρικό καρτεσιανό σύστηµα αναφοράς του ΕΓΣΑ’87 είναι σχεδόν παράλληλο µε το 
γεωκεντρικό καρτεσιανό σύστηµα WGS’84 (το σύστηµα αναφοράς των δορυφορικών µετρήσεων 
GPS). Μία προσεγγιστική µετάβαση από το ΕΓΣΑ’87 στο WGS’84 µπορεί να επιτευχθεί µε βάση 
τις παρακάτω σταθερές παραµέτρους:  

∆Χ =  -200 µ 

∆Υ =   +74 µ 

∆Ζ =  +246 µ 

οι οποίες προστιθέµενες στις γεωκεντρικές καρτεσιανές συντεταγµένες του ΕΓΣΑ’87 δίνουν τις 
γεωκεντρικές καρτεσιανές συντεταγµένες του WGS’84. 



Τονίζεται ότι οι τιµές αυτές είναι προσεγγιστικές και χρησιµοποιούνται πανελλαδικά. Η ακρίβεια 
που επιτυγχάνεται µε χρήση αυτών των παραµέτρων είναι της τάξης των λίγων µέτρων.    

Για την περιοχή του Καστελόριζου οι αντίστοιχες παράµετροι είναι: 

∆Χ =  +5 µ 

∆Υ =   +20 µ 

∆Ζ =  +12 µ 

Όπως για την περίπτωση της υπόλοιπης χώρας έτσι και για το Καστελόριζο οι παραπάνω 
παράµετροι είναι προσεγγιστικές. 

 

Προβολικό Σύστηµα Αναφοράς 

Tο προβολικό σύστηµα αναφοράς του Εθνικού Kτηµατολογίου είναι η Εγκάρσια Μερκατορική 
προβολή (TM87) µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

- κεντρικός µεσηµβρινός   : λ0 = 24o00'00''.00A 

- συντελεστής κλίµακας σε λ=24oA : k0 = 0.9996 

- πλάτος αναφοράς   : φ0= 00o 00'00''.00 

- προσθετική σταθερά στο X   : X0= 500 000.00 µέτρα 

- προσθετική σταθερά στο  Y  : Y0= 000.00 µέτρα 

Η τιµή του συντελεστή κλίµακας k (µέτρου γραµµικής παραµόρφωσης) σε κάθε σηµείο 
υπολογίζεται µε βάση τον προσεγγιστικό τύπο: 

k = 0.012311. (X-0.5)2 + 0.9996 

όπου Χ η τετµηµένη του σηµείου σε εκατοµµύρια µέτρα (δηλ. Χ = Χ.10-6) 

Ειδικότερα για την περιοχή του Καστελόριζου χρησιµοποιείται ξεχωριστή ζώνη προβολής στην 
ΤΜ87, η οποία έχει λο = 27o00'00''.00A. Οι υπόλοιπες παράµετροι Κο, φο, Χο, Υο είναι κοινές µε 
αυτές που ισχύουν για την υπόλοιπη χώρα. 

 

Υλοποίηση Συστήµατος Αναφοράς  

Για τις ανάγκες του έργου, το ΕΓΣΑ’87 θα υλοποιείται µέσω του Ελληνικού Συστήµατος 
Εντοπισµού HEPOS και µίας συγκεκριµένης και µονοσήµαντα ορισµένης διαδικασίας 
µετασχηµατισµού, η οποία θα συνδέει το ΕΓΣΑ’87 µε το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς του 
HEPOS (HTRS07), το οποίο υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Αναφοράς ETRS’89 στον Ελλαδικό 
χώρο. Το µοντέλο µετασχηµατισµού έχει ήδη δηµοσιευθεί και θα διατεθεί στον ανάδοχο από την 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις µπορεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κατά την 
κρίση της να επιτρέψει στον Ανάδοχο τη χρήση σηµείων γνωστών συντεταγµένων για εφαρµογή 
συµβατικών ή δορυφορικών τεχνικών προσδιορισµού θέσης. ∆ιευκρινίζεται ότι η χρήση σηµείων 
γνωστών συντεταγµένων πέραν των Σταθµών Αναφοράς του HEPOS, απαιτεί σε κάθε περίπτωση 
την έγκριση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  

 

Yψοµετρικό ∆ίκτυο 

Το υψοµετρικό δίκτυο του Eθνικού Kτηµατολογίου βασίζεται στα υψόµετρα των αφετηριών του 
Κρατικού Xωροσταθµικού ∆ικτύου και στη σύνδεσή τους µε τις κορυφές του κρατικού 
τριγωνοµετρικού δικτύου, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από τη ΓYΣ.  

Η αναφορά σε κρατικές χωροσταθµικές αφετηρίες γίνεται µε χρήση της κωδικοποίησης µε την 
οποία αυτές χορηγούνται από τη ΓΥΣ (π.χ. 233.01.0198). Έκκεντρες αφετηρίες αναφέρονται µε τον 
κωδικό της αφετηρίας του κρατικού δικτύου, ακολουθούµενο από το γράµµα «Ε» (π.χ. 
233.01.0198Ε). Οι έκκεντρες αφετηρίες ιδρύονται σε κοντινή απόσταση από τις υπάρχουσες 
αφετηρίες, συνήθως για να καταστήσουν δυνατή τη µέτρηση µε δορυφορικές µεθόδους. 



 

∆ιαδικασίες Ελέγχου 

Οι διαδικασίες ελέγχου γεωµετρικής ακρίβειας και ραδιοµετρίας που θα χρησιµοποιήσει ο 
ανάδοχος θα είναι αυτές που περιγράφονται στο ΦΕΚ 1647Β/11-5-2012 Αριθµ. απόφ. 541/02 
ΟΚΧΕ «Έγκριση Αναθεώρησης του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών για την µελέτη 
«Υπηρεσίες ∆ηµιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LS025)».  

 

Α. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ: 

Η αεροφωτογράφηση θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας µετά την 
υπογραφή της σύµβασης. Οι φωτοληψίες θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά µε χρήση ψηφιακής 
φωτοµηχανής επιφανειακών αισθητήρων/επίπεδης διάταξης µεγάλου µορφότυπου (large frame 
format digital camera)  

Η Έκδοση άδειας αεροφωτογράφισης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες (ΓΕΕΘΑ, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) 
καθώς και ο σχεδιασµός των πτήσεων θα γίνει από τον ανάδοχο. 

Η Ψηφιακή Αεροφωτογράφιση θα γίνει για το σύνολο του ∆ήµου όπως φαίνεται στη διανοµή 
πινακίδων 1:1000 που επισυνάπτεται ηλεκτρονικά,  µε έγχρωµες & υπέρυθρες στερεοσκοπικές  
φωτογραµµετρικές λήψεις οι οποίες θα έχουν: Κατά µήκος επικάλυψη µεγαλύτερη από 60%, 
Πλάγια επικάλυψη µεγαλύτερη του 30%. 

Η ραδιοµετρική ανάλυση των εικόνων πρέπει να είναι >= 12 bit, για κάθε κανάλι. Ο τύπος των 
αρχείων παράδοσης θα προταθεί από τον ανάδοχο στην Τεχνική προσφορά. Κάθε αρχείο εικόνας 
πρέπει να αποτελείται από 4 κανάλια µε σειρά Β-1, G-2, R-3, NIR-4. Σε κάθε περίπτωση ο τύπος 
αρχείων παράδοσης θα πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή των αεροφωτογραφιών σε ένα 
σύγχρονο ψηφιακό φωτογραµµετρικό σταθµό και την απρόσκοπτη επεξεργασία τους για την 
παραγωγή φωτογραµµετρικών προϊόντων. 

 

Μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος (GSD) <=0.20 m 

Περιοχή Κάλυψης 

Τα όρια του ∆ήµου Χερσονήσου θα 
δοθούν ψηφιακά στον ανάδοχο µε 
συντεταγµένες ΕΓΣΑ87. Η περιοχή 
αεροφωτογράφησης θα υπερκαλύπτει 
τα όρια του δήµου κατά περίπου 800 µ. 
στον άξονα Α-∆ και κατά τουλάχιστον 
1200 µ. στο Νότιο όριο 

  

Μετρήσεις GPS/INS 

Υποστήριξη αεροφωτογραφήσεων 

Είδος δεκτών GPS Για τον προσδιορισµό της θέσης της 
φωτοµηχανής χρησιµοποιούνται 
γεωδαιτικοί δέκτες δύο συχνοτήτων (L1 
και L2). Οι δέκτες παρέχουν ακόµα και 
µε ενεργοποιηµένο AS (Anti-spoofing) 
µετρήσεις και στις δύο συχνότητες 
τόσο κώδικα όσο και φάσης µε πλήρη 
µήκη κύµατος. Ειδικότερα ο 
αεροµεταφερόµενος δέκτης έχει τη 
δυνατότητα καταγραφής του ψηφιακού 
παλµού που στέλνει η φωτοµηχανή 
κατά τη στιγµή της φωτοληψίας (event 



input). 

Καταγραφή δεδοµένων GPS Η καταγραφή µετρήσεων στη µνήµη 
των δεκτών GPS (αεροµεταφερόµενος 
και επίγειος) γίνεται τουλάχιστον ανά 
ένα δευτερόλεπτο.  

Σταθµοί αναφοράς  Ως σταθµοί αναφοράς 
χρησιµοποιούνται σταθµοί αναφοράς 
του HEPOS. Οι σταθµοί αυτοί µπορεί 
να είναι είτε  πραγµατικοί είτε εικονικοί 
(VRS) στις περιοχές που παρέχεται 
δικτυακή λύση. Για την εξασφάλιση 
στις ορθής επίλυσης των ασαφειών 
φάσης η (οριζόντια) απόσταση µεταξύ 
αεροµεταφερόµενου δέκτη και σταθµού 
αναφοράς κατά τη διαδικασία των 
φωτοληψιών δεν υπερβαίνει τα 30 km. 
Χρήση άλλων σταθµών αναφοράς 
απαιτεί την έγκριση της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο ΙΙΙ 3.  

Προσδιορισµός Φωτοσταθερών και Σηµείων Ελέγχου 

Μετρήσεις  Ως σταθµοί αναφοράς 
χρησιµοποιούνται σταθµοί αναφοράς 
του HEPOS. Οι σταθµοί αυτοί µπορεί 
να είναι είτε  πραγµατικοί είτε εικονικοί 
(VRS) στις περιοχές που παρέχεται 
δικτυακή λύση. Χρήση άλλων σταθµών 
αναφοράς απαιτεί την έγκριση της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κατά τα 
οριζόµενα στην παράγραφο ΙΙΙ 3. 

 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ:  

Θα γίνει επεξεργασία και προσανατολισµός των εικόνων, σχεδιασµός και λήψη φωτοσταθερών 
σηµείων µε µετρήσεις GPS στο πεδίο, επιλύσεις, υπολογισµοί σε σύστηµα ΕΓΣΑ 87, 
αεροτριγωνισµός, προσανατολισµός αεροφωτογραφιών, παραγωγή ψηφιακού µοντέλου εδάφους 
– DTM, ορθοδιόρθωση αεροφωτογραφιών, παραγωγή ορθοεικόνων. 

 

Ορθοεικόνες 

Μέγεθος εικονοστοιχείου στο 
έδαφος (GSD) 0.20 m 

∆ιαστάσεις Πινακίδας [800m Α-∆] x [600m  Β-Ν]  

∆ιανοµή Πινακίδων ΕΓΣΑ87 κλίµακας 1:1000 

Περιοχή Κάλυψης Ίδια µε αυτή της αεροφωτογράφισης 

RMSExy όπως αυτό προκύπτει από 
τη σύγκριση σηµείων γνωστών 
συντεταγµένων στο έδαφος µε τις 
συντεταγµένες των ίδιων σηµείων 
στην ορθοεικόνα.  

RMSEx <= 0.25 m, RMSEy <= 0.25 m  

(1 pixel) 

RMSExy <= 0.35 m  

Απόλυτη Ακρίβεια <= RMSExy*1.73m = 0.61m, για επίπεδο εµπιστοσύνης 95%  



Μέγεθος εικονοστοιχείου στο 
έδαφος (GSD) των πρωτογενών 
προϊόντων φωτοληψιών   

<= 0.20m  

Τύπος αρχείων TIFF, 4 κανάλια σε ένα αρχείο, µε σειρά B, G, R, NIR  

Αρχεία Γεωαναφοράς  ascii world file tfw 

Ραδιοµετρική Ανάλυση 

>= 8-bit / κανάλι, 256 επίπεδα τιµών για κάθε κανάλι (0 = 
µαύρο, 255 = λευκό) 

Το υπόβαθρο (background) των ορθοεικόνων ορίζεται για τα 4 
φασµατικά κανάλια και για όλες τις πινακίδες στο µαύρο, 
συνεπώς όλες οι περιοχές χωρίς φασµατική πληροφορία θα 
λάβουν την τιµή 0 (nodata value). 

Κορεσµός φωτεινότητας 
(Luminosity Saturation)  

Σε κάθε µπάντα ξεχωριστά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0% 
για την τιµή 0 και το 0.5% για την τιµή 255 του ιστογράµµατος, 
του οποίου το εύρος πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 230 τιµές 
ψηφιακών αριθµών (digital numbers). 

Ατέλειες στην εικόνα  

Γενικώς είναι αποδεκτές αστοχίες / ατέλειες των οποίων οι 
διαστάσεις (πλήθος γραµµών και στηλών) δεν ξεπερνούν τα 
παρακάτω όρια:  

1 pixel πλάτος x 100 pixel µήκος 

2 pixel πλάτος x 60 pixel µήκος 

3 pixel πλάτος x 20 pixel µήκος 

4 – 12 pixel πλάτος x 12 pixel µήκος 

Επίσης είναι δυνατόν, ορθοεικόνες οι οποίες φέρουν ατέλειες 
που µεµονωµένα η κάθε µια είναι εντός των παραπάνω ορίων 
να απορριφθούν εάν περισσότερες από 12 είναι ορατές στην 
οθόνη σε ανάλυση 1280 x 1024 και σε κλίµακα θέασης 1:1  

Γενική εµφάνιση της εικόνας  

Οι ορθοεικόνες δεν θα πρέπει να εµφανίζουν σύννεφα, σκιές νεφών,   οµίχλη, χιόνι, καπνό, σκόνη, 
πληµµύρες, σε βαθµό τέτοιο ο οποίος επηρεάζει την ευκρίνεια των ζητούµενων επίγειων 
λεπτοµερειών.  Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης των παραπάνω παραγόντων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 5% ανά πινακίδα και το 0.5% στο σύνολο της περιοχής ενδιαφέροντος. 

Οι φωτοληψίες πρέπει να διεξαχθούν όταν το ύψος του ηλίου (Sun Elevation/Angle) είναι 
µεγαλύτερο ή ίσο από 30ο, προκειµένου να περιοριστεί το φαινόµενο εµφάνισης σκιών λόγω 
αναγλύφου. 

Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου δύο ή περισσότερες ορθοεικόνες ενώνονται µε σκοπό τη σύνθεση 
φωτοµωσαϊκών θα πρέπει όλες οι επιµέρους εικόνες να προσαρµόζουν τα ραδιοµετρικά 
χαρακτηριστικά τους έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι κατά το µέγιστο δυνατό οµοιόµορφο. 
Ειδικότερα, ο µέσος όρος των διαφορών που έχουν οι τιµές των pixel εκατέρωθεν των γραµµών 
συρραφής πρέπει κατά κανόνα να µην υπερβαίνει το 70 (30 προτείνεται), όταν οι µετρήσεις 
αφορούν οµοιογενείς και µε παρεµφερή χαρακτηριστικά επιφάνειες του εδάφους. Από τον 
περιορισµό αυτό εξαιρούνται οι υδάτινες επιφάνειες. Είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές αποκλίσεις 
µεγαλύτερες από 70, εάν οποιαδήποτε ραδιοµετρική διόρθωση σε κάποιο από τα τµήµατα που 
συνενώνονται οδηγεί σε αλλοίωση του περιεχοµένου της εικόνας.  

Προβλήµατα στην εικόνα λόγω 
διαδικασίας ορθοαναγωγής  

Η ορθοαναγωγή θα πρέπει να µην δηµιουργεί προβλήµατα 
αλλοίωσης της εικόνας όπως είναι τα φαινόµενο των 
«τραβηγµένων» / «πολλαπλών» ειδώλων  ή αυτών που το 
σχήµα τους εµφανίζεται αλλοιωµένο σε «κυµατοειδή» µορφή.  
(Ghosting images, Wavy features, Smears). 



Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε γραµµικά 
χαρακτηριστικά (π.χ. αποβάθρες, προβλήτες, κατασκευές 
λιµένων, δρόµοι, πεζοδρόµια, διαγραµµίσεις οδών), των 
οποίων η απόκλιση από την αληθή διεύθυνσή τους δε θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 5 pixels για κάθε 100 pixels µήκος 
στο 95% των περιπτώσεων ανά  ορθοεικόνα  

Συνένωση µεταξύ γειτονικών 
φύλλων  

∆εν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις ή κενά µεταξύ 
γειτονικών πινακίδων και τα όρια τους πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε αυτά της διανοµής του έργου.  

Γραµµές συρραφής µωσαϊκών 

Οι γραµµές συρραφής να επιλέγονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να  
περιορίζουν ενδεχόµενα προβλήµατα τονικών και χρωµατικών 
αποκλίσεων κατά τη σύνθεση φωτοµωσαϊκών. 

∆εν επιτρέπονται οι γραµµές  συρραφής να τέµνουν κτίρια, 
δρόµους και σιδηροδροµικές γραµµές εκτός εάν  αυτό είναι σε 
ορισµένες περιπτώσεις αναπόφευκτο. 

Ασυνέχειες χαρακτηριστικών κατά 
µήκος γραµµών συρραφής ή/και 
κατά µήκος γειτονικών πινακίδων 
ορθοεικόνων της ιδίας κλίµακας 

Η απόκλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 pixel σε ευκρινώς 
προσδιοριζόµενα επίγεια χαρακτηριστικά (δρόµοι, πεζοδρόµια, 
κτλ). 

 

Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEM) 

∆ιάσταση κανάβου  1 m  

∆ιαστάσεις Πινακίδας 
[960m  Α-∆] x [760m Β-Ν]  

(Η διάσταση αυτή αφορά πινακίδες µε πλήρες θέµα 
συµπεριλαµβανοµένης περιµετρικής επικάλυψης 80m) 

RMSEz  

(όπως αυτό προκύπτει από τη σύγκριση σηµείων µε γνωστά 
υψόµετρα που βρίσκονται στο έδαφος µε αυτά τα οποία 
προκύπτουν από το DEM για τις ίδιες θέσεις. Η παραπάνω τιµή 
αναφέρεται σε µετρήσεις επί σχετικά επίπεδου και οµοιογενούς 
εδάφους, χωρίς βλάστηση και κατασκευές (bare earth). )  

RMSEz = 0.60 m 

Υψοµετρική Ακρίβεια <= 1.18 m, για επίπεδο εµπιστοσύνης 95%  

Τύπος αρχείων GeoTiff Floating 

Υψόµετρο Ορθοµετρικό 

Οριζοντιογραφική Θέση 
Τα υψοµετρικά σηµεία είναι διατεταγµένα σε µορφή κανονικού 
κανάβου του οποίου οι κορυφές φέρουν ακέραιες 
συντεταγµένες.    

Συνέχεια 
∆εν επιτρέπονται κενά ή ασυνέχειες στο ψηφιακό µοντέλο 
επιφανείας, τα οποία επηρεάζουν την ακρίβεια της 
ορθοαναγωγής  

 

Μετά την παραγωγή των ορθοφωτοχαρτών και του ψηφιακού µοντέλου εδάφους:  

1. Θα παραχθούν ισοϋψείς µε ισοδιάσταση 1 µ.  

2. Θα ψηφιοποιηθεί το σύνολο του οδικού δικτύου της περιοχής τρισδιάστατα και θα 
κατηγοριοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα ανάλογα µε το είδος της οδού (δηµοτική, επαρχιακή 
κτλ). Στο οδικό δίκτυο εντός οικισµών, προτεινοµένων σχεδίων πόλης και οικιστικών 



περιοχών εκτός οικισµού θα γίνει αποτύπωση και των 2 οριογραµµών των οδών. Όπου 
υπάρχει αµφιβολία για τις θέσεις στις οποίες θα εφαρµοστεί αυτό, οι θέσεις και τα όρια των 
περιοχών αυτών θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

3. Στη συνέχεια µε βάση τα παραπάνω θα δοµηθούν τα πολύγωνα και θα δηµιουργηθεί 
ξεχωριστό τρισδιάστατο διανυσµατικό αρχείο οικοδοµικών τετραγώνων 

4. Θα ψηφιοποιηθούν τα πολύγωνα των κτιρίων σε τρισδιάστατο διανυσµατικό αρχείο και µε 
βάση αυτό θα υπολογιστούν τα εµβαδά των κτιρίων ανά όροφο 

5. Επίσης θα ψηφιοποιηθούν τα πολύγωνα των ζωνών αντικειµενικών αξιών ανά περιοχή και 
των διαφορετικών ζωνών ΤΑΠ εφόσον έχουν καθοριστεί τέτοιες. 

Τα διανυσµατικά δεδοµένα θα παραδοθούν σε format που θα υποδειχθεί από το δήµο 

 

Γ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:  

Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί Γεωγραφική Βάση ∆εδοµένων για το σύνολο των κτιρίων 
αµφιµονοσήµαντα συνδεδεµένη µε τα πολύγωνα των κτιρίων (GIS) η οποία πλέον του νέου 
υπολογισµένου εµβαδού  θα περιέχει όλα τα πεδία που χρησιµοποιούνται από την υπηρεσία ΤΑΠ 
του ∆ήµου. Στην πρώτη φάση και µέχρι την αντιστοίχηση των πολυγώνων των κτιρίων µε τον 
αριθµό καταµετρητή και των λοιπών δεδοµένων ιδιοκτησίας, θα καταχωρηθούν µόνο τα µετρηµένα 
εµβαδά. Ο ανάδοχος θα αναπτύξει µε ελεύθερο λογισµικό ανοικτού κώδικα διαδικτυακή εφαρµογή 
GIS για την εύκολη χρησιµοποίηση (προσθήκη, επικαιροποίηση, ανάγνωση δεδοµένων, 
πολυκριτηριακά ερωτήµατα) των παραπάνω από τους υπαλλήλους του δήµου. Επίσης θα 
αναπτυχθεί εφαρµογή γραφείου για προσοµοίωση εσόδων βάσει διαφορετικών µοντέλων χρέωσης 
ανά ζώνη και χρήση. 

 

∆. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ:  

Οι επιτόπιες αυτοψίες αφορούν την αντιστοίχιση του αριθµού (κωδικού) καταµετρητή της ∆ΕΗ, 
µε το γεωδαιτικό στίγµα του (συντεταγµένες σε ΕΓΣΑ), για δείγµα 500 παροχών. Στη συνέχεια για 
όσες παροχές έγινε αυτοψία θα γίνει ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων µε τον κωδικό καταµετρητή 
και τα στοιχεία ΤΑΠ. Για τις ανάγκες της ενηµέρωσης θα αναπτυχθεί από τον ανάδοχο ειδική 
εφαρµογή για την αυτόµατη καταχώρηση των µετρήσεων των επιτόπιων αυτοψιών µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των λαθών πληκτρολόγησης και τη συντόµευση της διαδικασίας. Οι καταχωρήσεις 
θα συνοδεύονται από επίγειες φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης του καταµετρητή. Η 
εφαρµογή που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας συµπεριλαµβάνεται στα 
παραδοτέα. 

Τέλος θα συνταχθούν συγκεντρωτικοί πίνακες µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων και τις 
συµπτώσεις ή διαφορές στα δηλωµένα εµβαδά κτιρίων.  

Σε περίπτωση που εντός µίας ιδιοκτησίας υπάρχουν παραπάνω από µία παροχές 
ηλεκτροδότησης, εφόσον πρόκειται για χωριστά κτίρια ή ιδιοκτησίες που διαχωρίζονται κάθετα 
είναι ευθύνη του αναδόχου να κάνει την αντιστοίχιση των επιφανειών µε τους αριθµούς 
καταµετρητή. Στην περίπτωση που πρόκειται και για οριζόντιες ιδιοκτησίες (τύπου πολυκατοικίας) 
η ταυτοποίηση των καταµετρητών θα γίνει στο άθροισµα των επιφανειών.  

Τις ιδιοκτησίες ή τις παροχές για τις οποίες θα γίνουν οι επίγειες αυτοψίες θα υποδείξει ο δήµος. 
Ο δήµος επίσης εφόσον προκύψει ανάγκη, δύναται να ορίσει υπεύθυνο υπάλληλο του δήµου, ο 
οποίος θα συνοδεύει τα συνεργεία που θα οργανώσει ο ανάδοχος.    

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ. 

Η µορφή των παραδοτέων θα είναι ψηφιακή και όπου απαιτείται θα υποβάλλονται παραδοτέα 
και σε αναλογική µορφή. Το µέσο αποθήκευσης των ψηφιακών παραδοτέων είναι εξωτερικός 
σκληρός δίσκος USB2.0 κατάλληλης χωρητικότητας, για τις εικόνες, τις ορθοεικόνες και τα 



υψοµετρικά µοντέλα εδάφους, ή οποιοδήποτε άλλο συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και του 
∆ήµου. 

Αναλυτικότερα τα παραδοτέα περιλαµβάνουν τα εξής: 

1. Πιστοποιητικά Βαθµονόµησης Φωτοµηχανών 

2. Σχέδια Πτήσεων µε τις προγραµµατισµένες γραµµές πτήσης µε τον αντίστοιχο κωδικό τους, το 
προγραµµατιζόµενο για κάθε γραµµή ύψος πτήσης, τη διανοµή των πινακίδων και την 
κωδικοποίηση τους, τα όρια των ακτογραµµών και των υδάτινων επιφανειών. 

3. Τεχνική Έκθεση Έργου Παραγωγής Ορθοεικόνων και Ψηφιακών Υψοµετρικών Μοντέλων 
Εδάφους:  α. Αεροφωτογράφηση: Περιγράφεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και ο 
εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε. Πρέπει να γίνει αναφορά στα προβλήµατα τα οποία 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια των φωτοληψιών (καιρικές συνθήκες, ηλεκτροµαγνητικές 
παρεµβολές, περιορισµοί από αερολιµενικές ή στρατιωτικές αρχές, κλπ) και στον τρόπο µε τον 
οποίο αυτά αντιµετωπίστηκαν. β. Σύνταξη Ορθοεικόνων και Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου 
Εδάφους: Περιγράφονται τα συστήµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τις εργασίες που 
εκτελέσθηκαν κατά την διαδικασία παραγωγής του ΨΜΕ, το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε 
για την συλλογή – διόρθωση του ψηφιακού µοντέλου εδάφους, η διαδικασία συλλογής του 
ΨΜΕ εδάφους, τα επιµέρους στοιχεία όπως πυκνότητα κανάβου και µεµονωµένων 
υψοµετρικών σηµείων, επιλογή είδους χαρακτηριστικών γραµµών του εδάφους κ.α., που 
τεκµηριώνουν την συµµόρφωση του τελικά παραγόµενου µοντέλου µε τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών, το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για την ορθοαναγωγή των 
πρωτογενών εικόνων και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εκτέλεση της ψηφιακής 
ορθοαναγωγής καθώς και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ραδιοµετρική εξοµάλυνση 
και γεωµετρική σύνδεση των επιµέρους ορθοεικόνων που συνδέθηκαν σε ενιαίο φωτοµωσαϊκό. 
γ. Αεροτριγωνισµοί – Προσανατολισµοί: Περιγράφονται τα φωτογραµµετρικά συστήµατα και το 
λογισµικό, που χρησιµοποιήθηκαν για την συλλογή στοιχείων και την επίλυση των 
αεροτριγωνισµών ή / και τον προσανατολισµό µεµονωµένων µοντέλων στερεοζευγών 
αεροφωτογραφιών ή / και τον εξωτερικό προσανατολισµό µεµονωµένων αεροφωτογραφιών.και 
η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την συλλογή και επίλυση των στοιχείων του 
αεροτριγωνισµού – προσανατολισµών. 

4. Τελικά ∆ιαγράµµατα Πτήσεων: Περιλαµβάνουν την πορεία του αεροσκάφους, τα προοπτικά 
κέντρα λήψης µε τον αντίστοιχο κωδικό τους, τα φωτοσταθερά σηµεία µε τον κωδικό τους, τα 
σηµεία σύνδεσης ή / και τα σηµεία του σχετικού προσανατολισµού µε τον αντίστοιχο κωδικό 
τους, τα χρησιµοποιηθέντα σηµεία ελέγχου (check points) µε τον κωδικό τους, τα όρια της 
περιοχής του αεροτριγωνισµού (κλειστό πολύγωνο), τη διανοµή των πινακίδων των 
ορθοεικόνων και η κωδικοποίηση τους, τα όρια των ακτογραµµών και των υδάτινων 
επιφανειών. 

5. Πίνακας Συντεταγµένων Φωτοσταθερών, µε τις a-priori τυπικές αποκλίσεις και τον τύπο του 
φωτοσταθερού.  

6. Πίνακας Συντεταγµένων Φωτοσταθερών µετά την Επίλυση  µε τις διαφορές των αρχικών 
από τις υπολογισµένες συντετεγµένες. 

7. Παρατηρήσεις GPS/INS Αεροφωτογράφησης  

8. Παρατηρήσεις Επίγειων Μετρήσεων GPS Προσδιορισµού Φ/Σ  

9. Ψηφιακά αρχεία αεροφωτογραφιών 

10. Ψηφιακά αρχεία ορθοεικόνων  

11. Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους 

12. Ισουψείς µε ισοδιάσταση 1 µ. σε τρισδιάστατο διανυσµατικό αρχείο όπου η κάθε ισοϋψής θα 
έχει το πραγµατικό υψόµετρο. 

13. Τρισδιάστατο διανυσµατικό αρχείο οδικού δικτύου (α. σε απλό cad και β. σε διασυνδεδεµένο µε 
βάση δεδοµένων ονοµατοδοσίας).  

14. Τρισδιάστατο διανυσµατικό αρχείο οικοδοµικών τετραγώνων 



15. Τρισδιάστατο διανυσµατικό αρχείο ζωνών 

16. Τρισδιάστατο διανυσµατικό αρχείο κτιρίων (α. σε απλό cad και σε β. διασυνδεδεµένο µε βάση 
δεδοµένων µε τα στοιχεία της υπηρεσίας ΤΑΠ του δήµου) 

17. Η βάση δεδοµένων συµπληρωµένη µε τα µέχρι τότε στοιχεία 

18. Οι εφαρµογές που θα αναπτύξει ο ανάδοχος στα πλαίσια της υπηρεσίας (διαδικτυακή 
εφαρµογή GIS, εφαρµογή γραφείου, αυτοµατοποίηση αντιστοίχισης καταγραφών)  

19. Στα παραδοτέα νοείται και η εκπαίδευση του προσωπικού του δήµου στο λογισµικό και τη 
διαχείριση των δεδοµένων και παραδοτέων της υπηρεσίας. Τα άτοµα που θα εκπαιδευθούν (6 
κατ' ελάχιστο) θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από την ∆ηµοτική αρχή. Ο ανάδοχος έχει επίσης 
την υποχρέωση να συντάξει έγγραφες οδηγίες χρήσης για το λογισµικό που θα αναπτύξει. 

Το format των διανυσµατικών θα υποδειχθεί από το δήµο. Τα GIS δεδοµένα θα παραδοθούν σε 
ESRI shapefile ή και όποια άλλη µορφή θα υποδειχθεί από το δήµο. 

Όλα τα παραδοτέα που εµπίπτουν στις σχετικές διατάξεις και θεµατικές κατηγορίες πρέπει να 
συµµορφώνονται µε το Ν.3882/2010 και την οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE). 

 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όλα τα προϊόντα (έγγραφα, σχέδια, εικόνες, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από 
τον ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου 
Χερσονήσου θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος 
της σύµβασης 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου θα είναι µόνος και αποκλειστικός φορέας των ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής 
και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας επί του συνόλου του υλικού που θα εκπονηθεί κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου επίσης αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα επί των εκθέσεων και των 
συναφών στοιχείων, δεδοµένων, πληροφορίας και συλλογών αυτών όπως και επί κάθε άλλου 
σχετικού εγγράφου ή υλικού, που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά 
την εκτέλεση της σύµβασης, έτσι ώστε να µπορεί  

(α) να χρησιµοποιεί, να αντιγράφει ή να εκτελεί τα παραδοτέα 

(β) να µελετά τα παραδοτέα και να χρησιµοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε αυτό 

(γ) να αναδιανέµει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα 

(δ) να βελτιώνει ή να µεταβάλλει τα παραδοτέα και να δηµοσιεύει τις βελτιώσεις και αλλαγές στο 
ευρύ κοινό ώστε να αυξάνει τη δηµόσια ωφέλεια από αυτά. 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ή/και 
διατυπώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της υπογραφής οιουδήποτε εγγράφου, προκειµένου ο ∆ήµος 
Χερσονήσου. να καταστεί άµεσα φορέας των όποιων ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας τυχόν 
αποκτήσει ο Ανάδοχος, κατά την εφαρµογή ή επ’ ευκαιρία της σύµβασης/ 

Πριν από την ανάθεση του έργου, ο επιλεγείς Ανάδοχος θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/86 µε την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ∆ήµος Χερσονήσου από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης, έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα χρήσης και διάθεσης των προϊόντων 
που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.  
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 21/05/2013 

Η Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ. 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
  πολιτικός µηχανικός 

Λ. Χερσονήσου  21/05/2013 
Η Συντάξασα 

 
 
 
 

Μεϊντάνη Άννα  
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ηµιουργία σύγχρονων 
υποβάθρων αναφοράς για το σύνολο 
του ∆ήµου 

 
                            
 

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΥΥ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ    ΜΜ  ΕΕ  ΛΛ  ΕΕ  ΤΤ  ΗΗ  ΣΣ    
((ΠΠ..∆∆..  2288//8800))  

  
  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ τεµ 1.00 20,000.00 20,000.00 

2 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 
τεµ 1.00 30,000.00 30,000.00 

3 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΑΥΤΟΨΙΕΣ 
τεµ 1.00 10,000.00 10,000.00 

     ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ ::: 60,000.00 

     ΦΠΑ 23%:    13,800.00 

   ΤΤΤΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ    (((ΣΣΣΕΕΕ    ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩ ))) ::: 73,800.00 

 
        

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 21/05/2013 
Η Προϊσταµένη ∆.Τ.Υ. 

 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
  πολιτικός µηχανικός 

Λ. Χερσονήσου  21/05/2013 
Η συντάξασα 

 
 
 

Μεϊντάνη Άννα  

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ:  Χερσονήσου  

ΤΙΤΛΟΣ:  Δημιουργία σύγχρονων υποβάθρων 

αναφοράς για το σύνολο του Δήμου 

 

 

                            

 

ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ τεμ 1.00   

2 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

τεμ 1.00   

3 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ – 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ 

ΑΥΤΟΨΙΕΣ 

τεμ 1.00   

    Σύνολο:  

 

 

……………………… 

(ημερομηνία) 

 

 

 

 

………………………………. 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 

 


