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Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 
11 ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ—ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

Η MaP Ε.Π.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση 11 

ρεμάτων στην περιοχή του Δήμου Λουτρακίου–Περαχώρας, του Νομού Κορινθίας. Το έργο 

πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της τεχνικής εταιρίας ΥΔΡΟ Κ. ΛΑΓΑΡΙΑΣ - Α. ΛΟΥΜΠΙΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Η παραγωγική διαδικασία βασίστηκε σε μεθόδους ψηφιακής φωτογραμμετρίας. Οι 

αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν (GSD: 0.20m) προέρχονται από 

ψηφιακή αεροφωτογράφηση που προγραμματίστηκε από την MaP Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με τη Blom 

Aerofilms ltd, για τις ανάγκες του έργου Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνου 

Δασικών Πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας. Για την πτήση διατέθηκε ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος 

με ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή εναέριων λήψεων (Vexcel UltraCam-D) και ταυτόχρονα 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις GPS/IMU. Τα δεδομένα GPS/IMU εξασφαλίζουν την απαιτούμενη 

ακρίβεια με μικρότερο αριθμό φωτοσταθερών γεγονός το οποίο συνεπάγεται επιτάχυνση των 

διαδικασιών παραγωγής και μείωση των απαιτούμενων εργασιών υπαίθρου. 

Το συνολικό μήκος των ρεμάτων που αποτυπώθηκαν ανέρχεται στα 29.000 km. Τόσο η 

οριζοντιογραφική, όσο και η υψομετρική αποτύπωση πραγματοποιήθηκε σε ζώνη 75m εκατέρωθεν 

του άξονα των ποταμών. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά τη διαδικασία της αποτύπωσης σε σημεία 

που εμφανίζονταν τεχνικά έργα. Δηλαδή, σε περιοχές που τα ρέματα διασταυρώνονται με δρόμους, 

γέφυρες ή άλλου είδους τεχνικές κατασκευές. Για το σύνολο της περιοχής ενδιαφέροντος, 

αποδόθηκαν φωτογραμμετρικά τα πρανή των ρεμάτων (φρύδι, πόδι πρανούς), η κοίτη, η όχθη, τα 

κτίσματα, οι δρόμοι κ.α. Τα παραπάνω ψηφιοποιήθηκαν στερεοσκοπικά και κατηγοριοποιήθηκαν 

σε διακριτά θεματικά επίπεδα, όπως Ασφαλτόδρομος, Χωματόδρομος, Τεχνικό Έργο, 

Μαντρότοιχος, Τοίχος αντιστήριξης, Κολώνες, Κτίσμα, Γέφυρα, Ισοϋψείς καμπύλες κ.ά. 

Εκτός από τα φωτογραμμετρικά διαγράμματα, κλίμακας 1/1000, παραδόθηκε μηκοτομή για κάθε 

ρέμα αλλά και διατομές, πλάτους 50 - 150m, ανά 50m και στις θέσεις που εμφανίζονται τεχνικά 

έργα. Επίσης παρήχθησαν και παραδόθηκαν 49 ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1/1000, ΕΓΣΑ87. 

Σημαντικό πλεονέκτημα της φωτογραμμετρικής αποτύπωσης, σε σύγκριση με την αποτύπωση με 

χρήση επίγειων μετρήσεων, αποτελεί η ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής, διατηρώντας τα 

απαραίτητα για το έργο επίπεδα ακρίβειας. 
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