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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το σύνολο του Δήμου 
Ζακυνθίων, καλύπτει πια όλο το 
Νησί και συμπεριλαμβάνει 
περισσότερα από 1750km 
οδικού δικτύου. Επιπλέον 
κ α τ α γ ρ ά φ η κ α ν  3 8 . 9 4 5 

ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα. 
Σημειώνονται σημαντικές 
διαφορές στα δηλωμένα 
τετραγωνικά μέτρα χρήσης, είτε 
λόγω προσθηκών και 
μεταβολών από την αρχική 
άδεια κατασκευής είτε λόγω της 
ηλεκτροδότησης βοηθητικών 

κατασκευών που όμως 
χρησιμοποιούνται και στην 
κύρια κατοικία και δε δηλώνεται 
έτσι στην ηλεκτροδότηση. Λόγω 
της ιδιαίτερης φύσης των 
εργασιών, της μεγάλης έκτασης 
των 406 τετρ. Χλμ., τα 1.746 χλμ. 
οδικού δικτύου και τα περίπου 
40.000 κτίσματα προς 
αποτύπωση και ταυτοποίηση, 
χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή 
Φωτογραμμετρίας ως η 
βέλτιστη προσέγγιση. Η 
ελαχιστοποίηση των χρόνων 
πεδίου με επίγεια συνεργεία, 
προσφέρει σημαντική οικονομία 
χρόνου και κόστους, ενώ 
προσφέρει αποτελέσματα 
επιθυμητής γεωμετρικής 
ακρίβειας αλλά και θεματική 
π λ η ρ ο φ ο ρ ί α  α π ό  τ α 
απεικονιζόμενα χαρακτηριστικά.  
 
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘIΩΝ, 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Κύριο ζητούμενο των εργασιών είναι η καταγραφή των κτισμάτων του Δήμου 
Ζακυνθίων, η γεωμετρική τεκμηρίωση της επιφάνειας που καταλαμβάνουν, η 
ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων με τα επίσημα καταχωρημένα στοιχεία της 
βάσης των Δημοτικών Τελών μέσω των λογαριασμών Ηλεκτροδότησης και η 
δημιουργία αναλυτικού ηλεκτρονικού μητρώου με τα επικαιροποιημένα 
αποτελέσματα. 
 
Λόγω της ιδιαίτερης ανάπτυξης της Νήσου Ζακύνθου και της σημαντικής 
τουριστικής θέσης που κατέχει,, η καταγραφή και γεωμετρική τεκμηρίωση των 
κτισμάτων που ηλεκτροδοτούνται, τα οποία μέσω των Δημοτικών Τελών 
αποτελούν και την κύρια πηγή εσόδων του Δήμου, είναι έργο υψίστης σημασίας, 
καινοτόμο, ενώ συμπληρώνει τα ψηφιακά υπόβαθρα υποδομής με πληροφορία που 
μέχρι σήμερα, όχι μόνο δε προσφέρεται επικαιροποιημένη και ολοκληρωμένη, αλλά 
και οι ελάχιστες περιοχές που προσφέρονται με αυτού του είδους τη πληροφορία, 
αφορούν έργα του Εθνικού Κτηματολογίου στο 10% μόλις της επιφάνειας του 
Δήμου και μάλιστα με δεδομένα του 1998. 
 
Το συγκεκριμένο έργο, αναφέρεται στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου 
Ζακυνθίων και είχε ως κύριο στόχο την λεπτομερή, σύγχρονη και ακριβή 
ηλεκτρονική καταγραφή των κτισμάτων και την ταυτοποίησή τους με τη 
κωδικοποίηση που τους έχει δοθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Πέρα από την 
ηλεκτρονική καταγραφή θέσης και γεωμετρικών χαρακτηριστικών, ίσης σημασίας 
είναι η δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων η οποία συνδέεται με τη 
γεωμετρική πληροφορία και περιγράφει, επιφάνειες και χρήσεις, που σήμερα η 
ταυτοποίησή τους είναι στη κυριολεξία ανύπαρκτη.  
 
Συνολικά από τις 26.581 ενεργές παροχές, εντοπίσθηκαν, μετρήθηκαν και 
επαναπροσδιορίστηκαν οι 26.575, ποσοστό δηλαδή 99.97%. Από τα 2.884.637 
τετραγωνικά μέτρα, που προσμετρούνταν στα Δημοτικά Τέλη, τελικά 
επιμετρήθηκαν 6.223.116 τετραγωνικά μέτρα, για τις συγκεκριμένες περιοχές, 
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