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Ψηφιακή Επεξεργασία Αεροφωτογραφήσεων Πανελλαδικής Κάλυψης 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος 
Αρταίων, Περιφερειακή οδός 
Άρτας και Αυξεντίου 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Παραλαβή του Πίνακα των 

κ α τ α μ ε τ ρ η τ ώ ν 
Ηλεκτροδοτήσεων και των 
στοιχείων που τους 
συνοδεύουν,  από τις 
Υπηρεσίες του Δήμου 

Ψηφιακή Αεροφωτογράφηση 
του συνόλου του Δήμου με 
έγχρωμες στερεοσκοπικές – 
φωτογραμμετρικές λήψεις 

Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  κ α ι 
προσανατολισμός των Εικόνων 
για εξαγωγή μετρητικής 
πληροφορίας 

Ο ρ ι ζ ο ν τ ι ο γ ρ α φ ι κ ή  κ α ι 
Υψομετρική αποτύπωση του 
Οδικού Δικτύου και σύνθεση 
οικοδομικών τετραγώνων ή 
ενοτήτων και κωδικοποίηση 
αυτών. 

Ο ρ ι ζ ο ν τ ι ο γ ρ α φ ι κ ή  κ α ι 
Υψομετρική αποτύπωση στο 
εσωτερικό των οικοδομικών 
τετραγώνων ή ενοτήτων, των 
πολυγώνων των κτιρίων και 
κωδικοποίηση αυτών. 

Υπολογισμός εμβαδών κτιρίων 
και εγκαταστάσεων  

Σύνταξη των αντίστοιχων 
ψηφιακών διαγραμμάτων σε 
κλίμακα 1:1.000  

Επίγειες επισκέψεις και 
καταγραφή κωδικού και 
γεωδαιτικού στίγματος, όλων 
των καταμετρητών της ΔΕΗ 

Ταυτοποίηση μέσω της 
γεωγραφικής αναφοράς, των 
καταμετρητών με τις 
φ ω τ ο γ ρ α μ μ ε τ ρ ι κ έ ς 
αποτυπώσεις των κτιρίων – 
Σύνδεση κωδικών με στοιχεία 
ιδιοκτησιών 

Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων με όλα τα στοιχεία 
της αποτύπωσης 
Δημιουργία Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Κτιρίων και 
α μ φ ί δ ρ ο μ η  σ ύ ν δ ε σ η 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 8cm ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΥΣ 

 
Αντικείμενο των εργασιών είναι η τρισδιάστατη καταγραφή των κτισμάτων και 
περιβάλλοντος χώρου που χαρακτηρίζονται προς επαγγελματική και οικιακή 
χρήση, επί ενός σύγχρονου υποβάθρου ολόκληρης της έκτασης Δήμου. Επιπλέον, 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 
ανάπτυξης του Δήμου, με την συνένωση των επιμέρους δημοτικών διαμερισμάτων 
στον ενιαίο Καλλικρατικό δήμο, 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 και 
καινοτόμο. Επίσης 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 μεμονωμένα έργα των Υπηρεσιών του Δήμου, δίχως όμως να 
είναι επικαιροποιημένα ή ομαδοποιημένα σε κοινό σύστημα αναφοράς ή κλίμακα. 
 
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 μέχρι σήμερα η ταυτοποίησή τους είναι ελλιπής και με σημαντικές 
αναντιστοιχίες. Το σύνολο των παραπάνω δεδομένων αποθηκεύεται, προβάλλεται, 
ανακτάται και επεξεργάζεται με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα, το οποίο 
και παραμετροποιήθηκε με τρόπο κατάλληλο ώστε να ταιριάζει απόλυτα στις 
ανάγκες της υπηρεσίας και στο σκοπό του έργου. Δόθηκε, δε, ιδιαίτερη μνεία 
προκειμένου το περιβάλλον χρήσης του λογισμικού να είναι πλήρες και απλό, ώστε 
να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της υπηρεσίας και ταυτόχρονα να είναι 
εύκολο στην εκμάθηση.  
 
Από το σύνολο των 35.796 παροχών ηλεκτροδοτήσεων του Δήμου, μόνο οι 125 
δηλώνουν επιφάνειες μεγαλύτερες των 500m2, ενώ οι 6.136 δηλώνονται με 
μηδενική επιφάνεια και επιπλέον 3.215 παροχές είναι απαλλαγμένες από Δ.Τ. 
Συνολικά από το σύνολο των  ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, το 25% έχει 
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