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Δημιουργία Σύγχρονων Ψηφιακών Υποβάθρων Αναφοράς για το σύνολο του Δήμου ΚΩ  

ΠΡΟΦΙΛ 
 
Όνομα: ΔΗΜΟΣ ΚΩ 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
Αεροφωτογραφία 

Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Photogrammetric 
Manager 
ImageStation Satellite Triangula-
tion 
ImageStation Automatic Trian-
gulation  
 

Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέ-
λου Εδάφους και Επεξεργασία 

ImageStation Automatic Eleva-
tion  

Image Station DTMQue  

Στερεοσκοπική Παρατήρηση 
και Επεξεργασία Δεδομένων 

ImageStation Stereo Display 

ImageStation DTM Collection 

ImageStation Feature Collection 
 

Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη 
και Μωσαϊκό Εικόνων 

ImageStation Orthopro 
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Παραγωγή  Ορθοφωτογραφίων , Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους και 

Ισοϋψεις Καμπύλες για το Δήμο Κω  

 
Η MaP Ε.Π.Ε. παράγει και παραδίδει ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ισοϋψείς καμπύλες και 
ορθοφωτογραφίες, λήψης 2012 με διακριτική ικανότητα 20cm, σε ψηφιακή μορφή για τον Δήμο 
Κω. Για τις ανάγκες του έργου, η MaP Ε.Π.Ε εκτέλεσε αεροφωτογραφική πτήση για τον Δήμο, 
συνολικής έκτασης 479,3 km2  που καλύπτει ολόκληρο το νησί με τα 287,6 km2 να αφορούν την 
περιοχή ενδιαφέροντος.  
 
Η MaP Ε.Π.Ε. διαθέτοντας ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών, ανέλαβε τη μίσθωση κατάλληλα 
εξοπλισμένου για το σκοπό της φωτογράφησης αεροσκάφους, τύπου Piper Cheyenne II Turbo 
Prop. Το επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν ειδικά εξοπλισμένο με ψηφιακή φωτογραμμετρική 
μηχανή εναέριων λήψεων, Z/I DMC, μεγάλου format, διακριτικής ικανότητας 20cm, καθώς και με 
όλα τα απαραίτητα λογισμικά για την επιτόπια παρακολούθηση της πορείας της 
αεροφωτογράφησης. Για την επιχείρηση της αεροφωτογράφησης η MaP Ε.Π.Ε προμηθεύτηκε, 
μετά από αίτηση, την απαραίτητη άδεια πτήσης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), 
ενώ με το πέρας της αεροφωτογράφησης τα δεδομένα μεταφέρθηκαν σε χώρο της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού, ελέγχθηκαν και διαβαθμίστηκαν, στα σημεία των αεροφωτογραφιών που  
απεικονιζόταν πληροφορία που κατηγοριοποιούνταν ως απόρρητη από την υπηρεσία. 
 

Η πτήση που πραγματοποιήθηκε απέδωσε συνολικά 457 αεροφωτογραφίες, από τις οποίες  
χρησιμοποιήθηκαν οι 419 καθώς οι υπόλοιπες κάλυπταν εξολοκλήρου θάλασσα, σε 10 
παράλληλους άξονες πτήσης. Δημιουργήθηκε ένα φωτογραμμετρικό μπλοκ για το σύνολο της 
έκτασης. Τα στοιχεία της λήψης, αφορούν έγχρωμες ψηφιακές εικόνες 4 καναλιών (RGB-Nir), με 
διακριτική ικανότητα 20cm. Η πλάγια (25%) και η κατά μήκος (60%) επικάλυψη, δημιουργούν τα 
κατάλληλα στερεοσκοπικά μοντέλα για την φωτογραμμετρική επεξεργασία και την τρισδιάστατη 
παρατήρηση. 

 

Η MaP Ε.Π.Ε. παραδίδει στον Δήμο Κω συνολικά, 754 ορθοφωτογραφίες διανομής 1:1000 σε 
προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ΄87, διαστάσεων 800m x 600m, ισοϋψείς καμπύλες ανά 2m και ψηφιακό 
μοντέλο εδάφους  5m, το οποίο συλλέχθηκε αυτόματα και διορθώθηκε χειροκίνητα όπου 
εντοπίστηκαν αστοχίες. 
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