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1. Εισαγωγή
i.

Η πλατφόρμα υποεφαρμογών γεωχωρικών δεδομένων Geo Polis του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, διατίθεται
στους δημότες και σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω της διαδικτυακής (web) εφαρμογής vvv.geopolisgis.gr

ii.

Τα γεωχωρικά δεδομένα του τ. Δ. Βούλας, δημιουργήθηκαν το 2008, ενώ
πρόσφατα (12ος/2016 - 1ος/2017)
δημιουργήθηκαν και τα γεωχωρικά δεδομένα της Βάρης και Βουλιαγμένης. Συνεπώς, η πύλη πλέον καλύπτει χωρικά το
σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου, παρέχοντας γεωχωρικές πληροφορίες και για τις τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες,
(Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης).

iii.

Τόσο τα ψηφιακά δεδομένα, όσο και η πλατφόρμα εφαρμογών Geo Polis, υλοποιήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία
Geovalues

2. ημαντικές παρατηρήσεις
i.

Σχεδόν το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου , έχουν προέλθει από ψηφιοποίηση των επίσημων
χαρτογραφικών υποβάθρων και αποδελτίωση των πληροφοριών από τα επίσημα κείμενα των ΦΕΚ.

ii.

Δεδομένου ότι τα χαρτογραφικά υπόβαθρα καλύπτουν την χρονική περίοδο από το 1928 έως σήμερα, καθώς και ότι είναι
διαφορετικού εύρους κλιμάκων (κλιμ. 1/10.000 έως 1.000) και διαφορετικών γεωδαιτικών συστημάτων, η μετατροπή τους
σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 έγινε με πολυωνυμικούς μετασχηματισμούς και όχι με απευθείας μετρήσεις πεδίου
από πολυγωνομετρικά και τριγωνομετρικά σημεία.

iii.

Για τον λόγο αυτό, τυχόν μετρήσεις εμπεριέχουν μία αβεβαιότητα στον χωρικό προσδιορισμό σημείου της τάξης των 25-50
cm, που προέρχονται από τις προαναφερόμενες μετατροπές σε ΕΓΣΑ '87. Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο σε
περιπτώσεις μετρήσεων θέασης και όχι σε περιπτώσεις όπου χρειάζονται ακριβείς μετρήσεις.

iv.

Τα ψηφιακά δεδομένα των οικοδομικών τετραγώνων, οικοπέδων πράξεων εφαρμογής Βάρης και των γεωτεμαχίων του
κτηματολογίου, είναι αυτά που χορηγήθηκαν από την Δ/νση Δόμησης του Δήμου.

v.

Τα ψηφιακά δεδομένα δικτύων αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων καθώς και η ονοματοθεσία & αριθμήσεις οδών κλπ
είναι αυτά που χορηγήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ τα λοιπά δεδομένα όπως χορηγήθηκαν από τις
λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες του του Δήμου.

vi.

Το διοικητικό όριο του Δήμου, Ανατολικά προς την Αγ. Μαρίνα και Β.Α με τον Δ. Κρωπίας αποτυπώνει τα παλαιότερα
όρια του τ. Δ. Βάρης και απομένει οριστική αποσαφήνιση από τις υπηρεσίες του Δήμου

vii. Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της πύλης, αποτελούν δημόσια ανοικτά/ ελεύθερα δεδομένα και δεν παραβιάζουν
τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων του Ν.2472/1997.
viii. Για οποιαδήποτε παρατήρηση, αναλόγως του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε με γραπτά ερωτήματα (Email), στις
αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
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3. Προϋποθέσεις και όροι χρήσης - Αποποίηση ευθυνών

i.

Με την υπηρεσία της γεωχωρικής πύλης Geo Polis, ο Δήμος μας στοχεύει να παρέχει στους δημότες και σε κάθε
ενδιαφερόμενο, ελεύθερη και χρηστική πληροφόρηση για τις θεσμοθετημένες ρυθμίσεις του χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού, τις τεχνικές κλπ υποδομές στον Δήμο μας, απαλλάσσοντας τους από άσκοπες
μετακινήσεις & επιβαρύνσεις για την αναζήτηση τους, αλλά & τις δημοτικές υπηρεσίες από περιττές καθημερινές και
επαναλαμβανόμενες εργασίες διαχείρισης των πληροφοριών.

ii.

Οι πληροφορίες της εφαρμογής, έχουν αναπαραχθεί από τα αρχικά επίσημα έγγραφα (χάρτες – ΦΕΚ κλπ) & έχει γίνει
μεγάλη προσπάθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στον χώρο, την σωστή και έγκυρη απόδοση των
πληροφοριών.

iii.

Αυτό όμως δεν αποκλείει την πιθανότητα να υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη, ή ερμηνευτική
αστοχία των επίσημων κειμένων.

iv.

Επίσης, οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση και για τον λόγο αυτό, πριν από
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών, να προβαίνετε σε έλεγχο και τεκμηρίωση με τα επίσημα έγγραφα των
αρμοδίων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, για τη χρήση που τα προορίζετε, φροντίστε να λαμβάνετε επικυρωμένα
αντίγραφα αυτών.

v.

Οι πληροφορίες της εφαρμογής παρέχονται «ως έχει» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή,
συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για
συγκεκριμένο σκοπό.

vi.

Ο Δήμος, ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, ειδική, ή τυχόν ζημία ή
διαφυγόν κέρδος που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε διαφορετική χρήση ή και κακή χρήση αυτών των
πληροφοριών, από τους επισκέπτες – χρήστες της εφαρμογής.

vii. Οι Πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί από τις αρχικές πηγές και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την
υποκατάσταση μιας τυχόν αναγκαίας τεχνικής , οικονομικής ή νομικής έρευνας, ή την υποκατάσταση της βεβαίωσης
τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
viii. Για την βέλτιστη απόδοση στην χρήση της εφαρμογής, το χαμηλότερο επίπεδο προτεινόμενο πρόγραμμα περιήγησης
(browser) είναι ο Internet Explorer 9.0. Επίσης η εφαρμογή είναι συμβατή με τους δημοφιλείς browsers Google
Chrome και Firefox .
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