- Υπηρεςίεσ
1. Τοπογραφικά διαγράμματα
» επιςφναψθ ςε κάκε είδουσ Συμβολαιογραφικι Πράξθ (μεταβίβαςθ, γονικι παροχι,
αποδοχι κλθρονομιάσ, δωρεά, ςφςταςθ οριηόντιων / κάκετων ιδιοκτθςιϊν μετά του
ςχετικοφ πίνακα κατανομισ χιλιοςτϊν, διανομι ακινιτων κλπ).
» ζκδοςθ Άδειασ Δόμθςθσ.
» ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ (π.χ .περίφραξθ)
» ζκδοςθ Βεβαίωςθσ Οικοδομθςιμότθτασ πριν τθν κφρωςθ τθσ Πράξθσ Εφαρμογισ τθσ
Πολεοδομικισ Μελζτθσ.
» ςφνταξθ Μεμονωμζνθσ Πράξθσ Εφαρμογισ τθσ εγκεκριμζνθσ Πολεοδομικισ Μελζτθσ
» ςφνταξθ διορκωτικισ Πράξθσ Εφαρμογισ (άγνωςτοσ ιδιοκτιτθσ, λάκοσ εμβαδοφ κλπ)
» τον προςδιοριςμό και τθν οριοκζτθςθ νζων ορίων οικοπζδων μετά τθν κφρωςθ τθσ
Πράξθσ Εφαρμογισ.
» ςφνταξθ πράξθσ αναλογιςμοφ αποηθμιϊςεων λόγω ρυμοτομίασ ι προςκφρωςθσ
τμθμάτων όμορων οικοπζδων ι τακτοποίθςθσ για τθν απόκτθςθ εμβαδοφ ι προςϊπου
αρτιότθτασ.
» τροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου με τθν άρςθ τθσ επιβλθκείςασ απαλλοτρίωςθσ ςε
εκτζλεςθ δικαςτικισ απόφαςθσ.
» τθν υποβολι ζνςταςθσ ςε εκπονοφμενθ Πολεοδομικι Μελζτθ λόγω προτεινόμενθσ
ρυμοτόμθςθσ για δθμιουργία χϊρου πραςίνου, παιδικισ χαράσ, ακλοπαιδειϊν, ςχολείου
κλπ.
» τθ διανομι / κατάτμθςθ ακινιτων ςε άρτια και οικοδομιςιμα οικόπεδα / γιπεδα
» για τον εντοπιςμό ακινιτων από ςτοιχεία τίτλων ιδιοκτθςίασ και παλαιότερα μθ
εξαρτθμζνα Τοπογραφικά Διαγράμματα.
» υποβολι ςτο αρμόδιο Δαςαρχείο για τθν ζκδοςθ πράξθσ χαρακτθριςμοφ (περιλαμβάνει
απόςπαςμα χάρτθ Γεωγραφικισ Υπθρεςίασ Στρατοφ και ορκοφωτοχάρτθ).
» τθν υποβολι ζνςταςθσ ςε αναρτθμζνο Δαςικό Χάρτθ.
» τθ διόρκωςθ προδιλων ςφαλμάτων και χωρικϊν μεταβολϊν εγγραφϊν Εκνικοφ
Κτθματολογίου (Κτθματογραφικό Διάγραμμα ςφμφωνα με οδθγίεσ Κτθματολογίου).
» τον κακοριςμό οριογραμμϊν Αιγιαλοφ & Παραλίασ (περιλαμβάνει ιςοχψείσ καμπφλεσ)
» τθ ςφνταξθ Τεχνικϊν Εκκζςεων & Πραγματογνωμοςυνϊν (ι Αντικροφςεων) για δικαςτικι
χριςθ.

Όλα τα Τοπογραφικά Διαγράμματα ςυντάςςονται εξαρτημζνα από το ςφςτημα
αναφοράσ ςυντεταγμζνων ΕΓΣΑ’87 και ζχουν υψομετρική αναφορά ςτη μζςη ςτάθμη
θάλαςςασ, πληροφν δε όλεσ τισ ςχετικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και εγκυκλίουσ του
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
2. Μελζτεσ Φωτοερμθνίασ
» Ανεφρεςθ των διακζςιμων Αεροφωτογραφιϊν κατάλλθλθσ χρονολογίασ και κλίμακασ για
τθ ςφνταξθ μελζτθσ Φωτοερμθνείασ, μζςω κατάλλθλου Φωτογραμμετρικοφ ςτακμοφ, για
δικαςτικι χριςθ, απόδειξθ φπαρξθσ αυκαιρζτου, εξακρίβωςθ καταπάτθςθσ κλπ.
» Σφνταξθ Φωτογραμμετρικϊν Διαγραμμάτων & Ορκοφωτοχαρτϊν.
» ανεφρεςθ Ορκοφωτοχαρτϊν Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξθσ (πρϊθν Υπουργείο Γεωργίασ)
και ΕΚΧΑ Α.Ε. (πρϊθν ΟΚΧΕ)

3. Ζρευνεσ ςε υπθρεςίεσ του Δθμόςιου Τομζα
» Ανεφρεςθ φακζλων Οικοδομικϊν Αδειϊν ακόμα και όταν δεν είναι γνωςτόσ ο αρικμόσ
» Διερεφνθςθ κεμάτων Πολεοδομικισ Νομοκεςίασ μζςω τθσ ςυνδρομθτικισ βάςθσ
δεδομζνων τθσ Δομικισ Ενθμερωςθσ και των κατά τόπουσ αρμόδιων Υπθρεςιϊν Δόμθςθσ
» Ανεφρεςθ επικυρωμζνων αντιγράφων ρυμοτομικϊν ςχεδίων από το αρχείο του ΥΠΕΚΑ,
του Οργανιςμοφ Ακινασ κλπ
» Ζρευνα ςτο αρχείο τθσ Δ/νςθσ Κτθματογραφιςεων & Απαλλοτριϊςεων για τθν ανεφρεςθ
κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και πινάκων ιδιοκτθςιϊν που απαλλοτριϊκθκαν για τθν
καταςκευι Εκνικϊν Οδϊν κλπ
» Ανεφρεςθ κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και πινάκων
απαλλοτριϊκθκαν για τθν καταςκευι ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν

ιδιοκτθςιϊν

που

» Εξακρίβωςθ των χριςεων γθσ που ιςχφουν ςτθν περιοχι του ακινιτου για τθ διαςφάλιςθ
τθσ επενδυτικισ και οικοδομικισ του αξιοποίθςθσ / εκμετάλλευςθσ
» Ανεφρεςθ Διανομϊν πρϊθν Υπουργείου Γεωργίασ για τον εντοπιςμό κλθροτεμαχίων

4. Άδειεσ δόμθςθσ (οικοδομικζσ άδειεσ)
» Άδεια δόμθςθσ για τθν ανζγερςθ κτθρίων, αποκθκϊν, κλπ
» Άδεια δόμθςθσ προςκικθσ (κακ’ φψοσ ι / και κατ’ επζκταςθ) ςε υπάρχον νόμιμο κτιριο
» Άδεια κατεδάφιςθσ.
» Άδειεσ λειτουργίασ καταςτθμάτων και καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ

» Άδεια αλλαγισ χριςθσ (π.χ. από κατοικία ςε κατάςτθμα)
» Άδεια Εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ (π.χ. περίφραξθ, περιτοίχιςθ, κοπι δζνδρων, καταςκευι
πζργκολασ, εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ κλπ)
» Αναςφνταξθ φακζλων απολεςκζντων Οικοδομικϊν Αδειϊν

5. Οικοδομικά ζργα
» Ιςοχψείσ καμπφλεσ – Ψθφιακό μοντζλο αναγλφφου εδάφουσ για οποιαδιποτε
Αρχιτεκτονικι μελζτθ
» Ογκομζτρθςθ χωματουργικϊν εργαςιϊν και παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξισ τουσ
» Χάραξθ υποςτθλωμάτων / κεμελίωςθσ κτθρίων
» Λεπτομερισ αρχιτεκτονικι αποτφπωςθ κατόψεων, όψεων και τομϊν κτθριϊν, ακόμα και
διατθρθτζων, μνθμείων κλπ (χρθςιμοποείται ειδικόσ γεωδαιτικόσ ςτακμόσ χωρίσ χριςθ
κατάφωτου αλλά δζςμθσ laser)
» Παρακολοφκθςθ μικρομετακινιςεων τεχνικϊν ζργων

6. Βυκομετρικζσ εργαςίεσ
» Βυκομζτρθςθ αγκυροβολίων δεξαμενόπλοιων, χϊρων καταςκευισ αλιευτικϊν
καταφυγίων κλπ με τθ ςυνδυαςμζνθ χριςθ ειδικοφ θχοβολιςτικοφ ςυςτιματοσ και G.P.S.

7. Συγκοινονιακζσ Μελζτεσ- Μελζτεσ οδοποιίασ
» Συγκοινωνιακζσ και κυκλοφοριακζσ μελζτεσ
» Σφνταξθ Μθκοτομϊν και Διατομϊν οδϊν

8. Ανακαίνιςθ - Διακόςμθςθ
Θζλετε να αλλάξετε ριηικά το χϊρο ςασ για λόγουσ εργονομίασ ι και αιςκθτικισ;
Εμείσ αναλαμβάνουμε να του δϊςουμε το χαρακτιρα που επικυμείτε.
Επικοινωνείτε μαηί μασ για να ςυηθτιςουμε ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ του
χϊρου ςασ και το φφοσ που κζλετε να αποκτιςετε
Πραγματοποιοφμε αυτοψία του χϊρου ϊςτε να λάβουμε τισ απαραίτθτεσ μετριςεισ
και φωτογραφίεσ, κακϊσ και να ερευνιςουμε τυχόν ηθτιματα πακολογίασ

Ετοιμάηουμε τθν πρόταςι μασ με αρχιτεκτονικά ςχζδια και φωτορεαλιςτικζσ απεικονίςεισ
Προςαρμόηουμε τθν επίλυςθ βάςει αλλαγϊν που ενδεχομζνωσ κζλετε
Αναλαμβάνουμε και τθ ςχεδίαςθ ειδικϊν καταςκευϊν και επίπλων ειδικά για εςάσ
Οι εργαςίεσ πραγματοποιοφνται με ςυνεργείο δικό μασ ι τθσ επιλογισ ςασ, υπό τθ δικι μασ
επίβλεψθ

