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Κύριο ζητούμενο των εργασιών ήταν η γεωμετρική τεκμηρίωση της θέσης των Αγωγών 
Ύδρευσης στη πόλη της Άρτας και η δημιουργία κατάλληλων υποβάθρων για το σύνολο του 
Δήμου Αρταίων. Το δίκτυο των αγωγών, σε όλους τους πολεοδομικούς και μη ιστούς, είναι 
έργο Εθνικής σημασίας, εξαρτάται άμεσα από αυτό η ποιότητα ζωής των πολιτών και 
μεταφέρει στην ουσία αγαθό όπως το νερό. Παράλληλα, η υποδομή που αφορά τις 
τεκμηριώσεις αυτών των δικτύων, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να υποστηρίζει όλα τα 
σχετικά έργα υποδομής, εργασίες συντήρησης, παρακολούθησης και αποκατάστασης. 
Δυστυχώς η μέχρι σήμερα κατάσταση όχι μόνο στο Δήμο Αρταίων αλλά γενικότερα στο 
σύνολο της Ελληνικής  Επικράτειας, στηρίζεται σε άλλης εποχής αναλογικά σχέδια, σε 
υποτυπώδη καταγραφή και στη παντελή έλλειψη υποστήριξης γεωγραφικών βάσεων 
χωρικών δεδομένων. 
 
Η αποτύπωση των αγωγών ύδρευσης τόσο σε μη κατοικημένη περιοχή, όσο και σε 
δομημένους οικισμούς, σίγουρα δεν υποστηρίζεται με ψηφιακά δεδομένα και δυστυχώς ούτε 
και σε αναλογικά. Οι εγκαταστάσεις μέχρι σήμερα προηγούνταν των αποτυπώσεων και μόνο 
σε κεντρικούς αγωγούς πόλεων υπάρχει μια στοιχειώδη γεωαναφορά θέσης σε υπόβαθρα 
1:5.000 της ΓΥΣ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η υπόδειξη των θέσεων των αγωγών γίνεται 
εμπειρικά από υπάλληλους των Υπηρεσιών, οι οποίοι είτε γνώριζαν τη θέση είτε την είχαν 
ακούσει από παλαιότερους συνάδελφους τους. Η συνταξιοδότηση δε αυτών, οδηγεί σε 
αδιέξοδο μια και στο τέλος δεν θα υπάρχει κανείς που να θυμάται τη θέση των αγωγών, 
καθιστώντας την οποιαδήποτε ενέργεια απλής συντήρησης, τεράστιο και κοστοβόρο θέμα.  
 
Το έργο ολοκλήρωσε τη πλήρη καταγραφή και αποτύπωση των αγωγών ύδρευσης και στη 
συνέχεια τεκμηριώθηκε ηλεκτρονικά με όλα εκείνα τα στοιχεία λειτουργίας (σύνδεσμοι 
υδροδότησης, παροχές, κατασκευαστικά, δεξαμενές τροφοδήτησης κλπ.) 
 
Το σύνολο του Δήμου Αρταίων, καλύπτει 453km2. Δημιουργήθηκαν κατάλληλα υπόβαθρα 
κλίμακας 1:1.000, μέσω των ψηφιακών αεροφωτογραφιών που διέθεσε η Υπηρεσία για το 
σύνολο του Δήμου, με δυνατότητα εξαγωγής μετρητικών στοιχείων στο χώρο (και 
υψομετρικά), πολύ μεγάλης ανάλυσης (τουλάχιστον 20cm), πλήρως επικαιροποιημένη 
(φωτοληψία 2011). Χρησιμοποιώντας το παραπάνω υπόβαθρο, προσφέρεται μια γεωμετρική 
ψηφιοποίηση του οδικού δικτύου της πόλης της Άρτας, σε κλίμακα 1:1000, αποτύπωση των 
ιδιοκτησιών που φέρουν πρόσωπο σε αυτό, εντοπισμός εισόδου τους και αναγνώριση από τον 
υπάλληλο που θα υποδείξει τη θέση του αγωγού ύδρευσης επί της εικόνας και όχι στο πεδίο. 
Το τελικό αυτό υπόβαθρο χρησιμοποιήθηκε ως το πρώτο στάδιο αποτύπωσης και στη 
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