
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΗΣ 

Δημιουργία επικαιροποιημένων υποβάθρων και σύγχρονων διαγραμμάτων υποδομής 
για το σύνολο του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας  
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Ψηφιακή Φωτογραμμετρική 
Μηχανή 
Vexcel UltraCam-D 
 
Σύστημα GPS/IMU 
POSAV 510 της Applanix  
Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Automatic Trian-
gulation  
 
Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέ-
λου Εδάφους και Επεξεργασία 

ImageStation Automatic Eleva-
tion  

Image Station DTMQue  

ImageStation Stereo Display  

Στερεοσκοπική Παρατήρηση 
και Επεξεργασία Δεδομένων 

ImageStation Stereo Display  

ImageStation DTM Collection  

ImageStation Feature Collection  

Διαχείριση Βάσης 
Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Geomedia Professional 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
www.loutraki.gr 
www.intrgraph.com 
www.blom.no/aerofilms/en  
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΗΣ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΣΧΟΙΝΟΥ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ, ΚΑΒΟΥ, Π. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΟ Τα. Δ. ΙΣΘΜΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ—ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  

 
Σκοπός των εργασιών ήταν η δημιουργία και παράδοση διαγραμμάτων, που συνθέτουν το 
αναγκαίο τοπογραφικό υπόβαθρο για την ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης χρήσεων γης, 
αιγιαλού και παραλίας, κοινόχρηστων χώρων, επικαιροποίηση και άρση ασυμφωνιών σχεδίων 
πόλης, καλλιεργειών και εγκαταστάσεων και τέλος πολεοδομικών μελετών. 

Το τοπογραφικό αυτό υπόβαθρο προέκυψε από μετατροπή των αναλογικών σχεδίων που διαθέτει 
ο Δήμος σε ψηφιακή διανυσματική μορφή ενταγμένη στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα ΕΓΣΑ87 
και επικαιροποίησή τους σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, μέσω φωτογραμμετρικών 
μεθοδολογιών. Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των χορηγούμενων υποβάθρων 
περιλαμβάνουν: 

Σάρωση των 60 αναλογικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:500 (1978 και 1979), που διαθέτει η 
Υπηρεσία., Μετατροπή του συστήματος αναφοράς ΗΑΤΤ στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία αναφοράς σημεία καννάβου και 
χαρακτηριστικά επίγεια σημεία, Δημιουργία ψηφιακών αρχείων tiff με γεωαναφορά (tfw) ΕΓΣΑ87, 
Ψηφιοποίηση των χαρτών (ΕΓΣΑ87) σε διανυσματική μορφή, κατηγοριοποίηση της εξαγόμενης 
πληροφορίας σε θεματικά επίπεδα (Layers), Ομογενοποίηση τυχών διαφορών μεταξύ των χαρτών, 
Ενημέρωση - διόρθωση των διαγραμμάτων με φωτογραμμετρικές και επίγειες μεθόδους με χρήση 
πρόσφατων λήψεων. 

Στα τελικά παραδοτέα, παραδόθηκαν σε  ψηφιακή μορφή, τα παρακάτω: 

 Αρχικά διαγράμματα με γεωαναφορά για τις περιοχές Λίμνης Βουλιαγμένης, Σχοίνου, 
Φλάμπουρο, Κάβου, Παλαιού Καλαμακίου και Αγ. Χαραλάμπους στο Τα.Δ. Ισθμίας. 

 Διανυσματικά δεδομένα σε μορφή AutoCad (dwg). Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα 
περιγράμματα των χαρτών σε ΕΓΣΑ 

 Ψηφιακά Αρχεία με το σύνολο των τελικών παραδοτέων σε κλίμακα 1:1.000, των τελικών 
διαγραμμάτων του συνόλου των περιοχών 

 Τεχνική έκθεση εργασιών και μία (1) σειρά εκτυπώσεων για το σύνολο των τελικών 
παραδοτέων σε κλίμακα 1:1.000, των τελικών διαγραμμάτων του συνόλου των περιοχών  
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