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1. ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
 

1.1 Περιγραφή φυσικού αντικειμένου 
 
Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) λειτουργούν σήμερα τρία (3) 
συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης, τα οποία 
προέρχονται από διαφορετικούς τεχνολογικούς παρόχους.  

1. Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 

Κεντρικού Τομέα  

2. Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης οδού 

Τσιμισκή 

3. Σύστημα Τηλεπιτήρησης και Απομακρυσμένου Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 

Β’ τομέα  

Στη σημερινή κατάσταση λειτουργίας των τριών αυτών συστημάτων εφαρμόζονται 
διαφορετικές τεχνικές διαχείρισης της κυκλοφορίας (ανά σύστημα), και δεν υφίσταται η 
δυνατότητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστημάτων. Ως 
αποτέλεσμα, υπάρχει αδυναμία εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης φωτεινής 
σηματοδότησης για την επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας. Υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας 
στο δίκτυο φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας της ΠΚΜ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης. Το παρόν έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συστήματος 
ενοποιημένης λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας που θα 
επιτρέπει την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης και ελέγχου της 
κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, θα επιτύχει την προσαρμογή αυτής της ενιαίας στρατηγικής 
βάσει τόσο των διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των τμημάτων του οδικού 
δικτύου στα οποία κάθε σύστημα εφαρμόζεται όσο και των ιδιαιτεροτήτων των 
κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών στις διάφορες περιοχές. 
Στο ΠΣΘ, και εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μπορούν να διακριθούν 
δυο διαφορετικές περιοχές αναφοράς, τόσο από χωρική όσο και από κυκλοφοριακή 
θεώρηση, η διαχείριση της κυκλοφορίας των οποίων θα βελτιωθεί εφόσον ακολουθηθούν 
εξειδικευμένες στρατηγικές διαχείρισης της κυκλοφορίας: Περιοχή Ι - Κεντρική Περιοχή 
Θεσσαλονίκης και Περιοχή ΙΙ – Υπόλοιπο Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Στις 
περιοχές αναφορές οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε δυο επίπεδα. Στο πρώτο, θα 
ολοκληρωθούν και θα επεκταθούν συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, ανίχνευσης 
κυκλοφορίας, ενημέρωσης των μετακινούμενων και εφαρμογής των ολοκληρωμένων 
στρατηγικών, ενώ στο δεύτερο θα εφαρμοστούν  οι ολοκληρωμένες στρατηγικές, όπως 
παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 1.1: Περιοχές αναφορές και παρεμβάσεις 

 
 
Το παρόν έργο με τίτλο «Ευφυές Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κυκλοφορίας – 
Ενοποίηση Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας» στο πλαίσιο του Περιφερειακού προγράμματος 
για την περίοδο 2016-2020, θα περιλαμβάνει:  
α)  την ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων 

παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας και την οριοθέτηση 
περιοχών διαχειριστικής παρέμβασης με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις 
για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών ζητημάτων καθώς και τον ορισμό των βέλτιστων 
στρατηγικών διαχείρισης και αναβάθμισης της κυκλοφοριακής λειτουργίας για κάθε 
μια από τις περιοχές αλλά και τον τρόπο εφαρμογής τους και την επακριβή λειτουργία 
καθενός από τα παραπάνω συστήματα σύμφωνα με τις επιλεγμένες στρατηγικές. 

β)  τη λειτουργική ενοποίηση (integration) των υφιστάμενων κέντρων διαχείρισης  
κυκλοφορίας και ελέγχου φωτ. σηματοδότησης για την εφαρμογή στρατηγικών 
βέλτιστης διαχείρισης της κυκλοφορίας και την εξέλιξη των υφιστάμενων υποδομών, 
ώστε να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ευφυών Μεταφορών για το δίκτυο 
αρμοδιότητας της ΠΚΜ.  

γ)  την αναβάθμιση και επέκταση των τεχνικών λύσεων και του εξοπλισμού συλλογής, 
ανάλυσης και διαχείρισης των δεδομένων κυκλοφορίας στους επιμέρους τομείς 
εποπτείας του κάθε συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων 
εξοπλισμού και εξειδικευμένων εργασιών για την επίτευξη της λειτουργικότητας του 
Ευφυούς Συστήματος Μεταφορών και:  

 την επικοινωνία εξοπλισμών πεδίου με τα κέντρα ελέγχου,  

 τη διασύνδεση υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας που σήμερα λειτουργούν 

ανεξάρτητα,  

 τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανίχνευσης της κυκλοφορίας, 

συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του εξοπλισμού  

δ)  την επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων με 
έμφαση στην ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω Πινακίδων Μεταβλητών 
Μηνυμάτων και μελλοντικών εφαρμογών, αλλά και την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων 
τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ευρείας κλίμακας παροχή υπηρεσιών 
Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.  

ε)  την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας στο ιεραρχημένο 
δίκτυο του ΠΣΘ και επικαιροποιημένων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης, με 
έμφαση στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μειωμένων 
εκπομπών ρύπων.  

στ) την ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας που θα λειτουργεί σε 
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ανώτερη λειτουργική βαθμίδα, το οποίο θα ολοκληρώνει μέσω κατάλληλων διεπαφών 
τα υφιστάμενα συστήματα και θα επιτρέπει την ενοποιημένη λειτουργία τους για  
1) την παρακολούθηση της συνολικής λειτουργίας του συστήματος μεταφορών στο 
ΠΣΘ,  
2) την αξιολόγηση in-vitro των στρατηγικών διαχείρισης μέσω μοντέλων και 
αναλυτικών μεθόδων,  
3) την επιλογή σεναρίων/στρατηγικών και την παροχή κανόνων για την υλοποίηση 
τους από τα υφιστάμενα κέντρα ελέγχου που θα ενταχθούν στο νέο ενοποιημένο 
σύστημα λήψης αποφάσεων (Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου). 
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1.2 Δίκτυο και περιοχές αναφοράς του έργου  
 
Χάρτης 1.1: Δίκτυο αναφοράς έργου και κόμβοι παρέμβασης. 
 

 
 
Οι κόμβοι με μπλε χρώμα αναπαρηστούν τους σηματοδοτούμενους κόμβους στους οποίους 
θα ολοκληρωθούν και θα επεκταθούν συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, ανίχνευσης 
κυκλοφορίας, ενημέρωσης των μετακινούμενων και εφαρμογής των ολοκληρωμένων 
στρατηγικών. 
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Οι κόμβοι με κόκκινο χρώμα αναπαρηστούν τους σηματοδοτούμενους κόμβους στους 
οποίους θα εφαρμοστούν  οι ολοκληρωμένες στρατηγικές, όπως παρουσιάζεται στο 
παραπάνω σχήμα. 
 
Χάρτης 1.2: Διαδρομές εφαρμογής συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών και 

πληροφόρησης – Υπηρεσία In-Vehicle Signage. 
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Χάρτης 1.3: Διαδρομές εφαρμογής συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών και 

πληροφόρησης – Υπηρεσία GLOSA. 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 

2.1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 
Κεντρικής Περιοχής  

 

2.1.1 Εγκαταστάσεις του Κεντρικού Τομέα χωροθετημένες στη 
Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης 

 
Συνοπτικά, ο αριθμός σηματοδοτούμενων κόμβων εντός των γεωγραφικών ορίων της 
κεντρικής περιοχής Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι επί το πλείστον ενταγμένες σε Κέντρα 
Ελέγχου και Διαχείρισης Κυκλοφορίας, έχει ανά οδικό άξονα και συναφή περιοχή ως 
ακολούθως: 

 
Περιοχή / Οδικός άξονας Εγκ/σεις 

Από την ανατολική περιοχή Θεσ/νίκης προς τη δυτική επί του άξονα 
της λεωφόρου Εθν. Αντιστάσεως - Βασιλίσσης Όλγας - Βασιλέως 
Γεωργίου - Τσιμισκή – Πολυτεχνείου (από την διασταύρωση της 
λεωφ. Εθν.Αντιστάσεως με την οδό Αντώνη Τρίτση έως τη 
διασταύρωση της οδού Πολυτεχνείου με την οδό 26

ης
 Οκτωβρίου) 

35 

Από την ανατολική είσοδο προς τη δυτική έξοδο της πόλης μέσω του 
άξονα Κ.Καραμανλή - Εγνατίας - Μοναστηρίου έως διασταύρωση 
Μοναστηρίου με Αγ.Παρασκευής 

33 

Από τη βόρεια είσοδο της πόλης επί του άξονα της οδού Λαγκαδά 
(από την εσωτερική περιφερειακή έως τη διασταύρωση με Εγνατία – 
Βαρδάρης) 

13 

Από τη δυτική είσοδο της Θεσ/νίκης έως την ανατολική (Καλαμαριά) 
μέσω του άξονα Λ. Νίκης – Μ. Αλεξάνδρου – Γ.Παπανδρεόυ – 
Ανδριανουπόλεως – Ελ. Βενιζέλου έως τη διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου 
με Μ.Αλεξάνδρου 

23 

Λοιπές εγκαταστάσεις Δήμου Θεσσαλονίκης τοποθετημένες στις 
περιοχές Χαριλάου, Τούμπας και κεντρικής περιοχής 

105 

Άξονας Τσιμισκή 12 

Άθροισμα: 221 

 
Στον πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι παρουσιάζεται ο αναλυτικός κατάλογος των 
εγκαταστάσεων του Κεντρικού Τομέα.  
 

2.1.2 Εξοπλισμός των Εγκαταστάσεων του Κεντρικού Τομέα  
 
O Κεντρικός τομέας απαρτίζεται από τις τοπικές εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις πεδίου) και 
από τα Κέντρα Ελέγχου και Διαχείρισης των υπόψη εγκαταστάσεων. 
 
Οι εγκαταστάσεις πεδίου στους κόμβους του Κεντρικού Τομέα αποτελούνται από τα 
παρακάτω δύο διακριτά μέρη:  
1. Από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του πεδίου που περιλαμβάνει:  

i. το ρυθμιστή κυκλοφορίας (υλικό και λογισμικό),  
ii. το ερμάριο στης συσκευής ρύθμισης κυκλοφορίας μαζί με τη βάση πάκτωσης, 

iii. τις διατάξεις διεπαφής (interface) και επικοινωνίας του ρυθμιστή 
κυκλοφορίας με το Κέντρο Ελέγχου Φ.Σ., 

iv. τους κάθε κατηγορίας υφιστάμενους ανιχνευτές κυκλοφορίας και τους 
φωρατές (κομβία κλήσης) πεζών ή ΑΜΕΑ. 

2. Από τον λοιπό εξοπλισμό του πεδίου που περιλαμβάνει: 
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i. τους φωτεινούς σηματοδότες, 
ii. το ηλεκτρικό ερμάριο μικτονόμησης, την ηλεκτρική παροχή και τους γειωτές, 

iii. τους ιστούς σηματοδότησης, χαμηλούς και με βραχίονα, 
iv. τα καλωδιακά δίκτυα ζεύξης των σηματοδοτών και την αντίστοιχη υποδομή 

τους  (βάσεις ιστών,  πινάκων, σωληνώσεις διέλευσης καλωδίων  και φρεάτια  
διακλάδωσης κ.λ.π.).  

 
Ο εξοπλισμός του παρόντος εδαφίου (2) δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Μελέτης, 
με την εξαίρεση των σχετικών εργασιών που είναι συναφείς με την εγκατάσταση, τη 
διασύνδεση και τη λειτουργία της   ανίχνευσης της κυκλοφορίας. 
 
Παρακάτω αναφέρονται τα ιδιαίτερα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά των παραπάνω 
μερών που απαρτίζουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κεντρικού Τομέα. 
 

2.1.3 Εγκαταστάσεις πεδίου 
 
Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά κυρίως του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
των εγκαταστάσεων πεδίου που είναι χωροθετημένες στις εντός των γεωγραφικών ορίων 
της Μητροπολιτικής Ενότητας της Θεσσαλονίκης περιοχές, όπως αυτοί μνημονεύονται 
συνοπτικά ανά οδική αρτηρία ή/και περιοχή στην παραγρ. 1.1 του παρόντος. 
 
1. Ρυθμιστές κυκλοφορίας κατασκευής του οίκου SIEMENS. Ο τύπος των εγκατεστημένων 
ρυθμιστών στους προαναφερόμενους κόμβους και ο αντίστοιχος αριθμός τους, σε 
αντιστοιχία προς την χωρητικότητά τους, έχουν ως εξής: 

i. Ρυθμιστές τύπου MR, χωρητικότητας έως 8 ομάδων σηματοδοτών. 
ii. Ρυθμιστές τύπου MR, χωρητικότητας 9 έως 16 ομάδων σηματοδοτών. 

iii. Ρυθμιστές τύπου MR, χωρητικότητας 17 έως 24 ομάδων σηματοδοτών. 
iv. Ρυθμιστές τύπου C800 / C900, χωρητικότητας έως 8 ομάδων σηματοδοτών. 
v. Ρυθμιστές τύπου C800 / C900, χωρητικότητας 9 έως 16 ομάδων 

σηματοδοτών. 
vi. Ρυθμιστές τύπου sX, χωρητικότητας έως 8 ομάδων σηματοδοτών. 

vii. Ρυθμιστές τύπου sX, χωρητικότητας 9 έως 16 ομάδων σηματοδοτών. 
 
Η μεγάλη πλειονότητα των ρυθμιστών κυκλοφορίας της κεντρικής περιοχής Θεσσαλονίκης, 
ήτοι 187 ρυθμιστές κατασκευής Siemens και 12 κατασκευής Swarco, διασυνδέεται με τα 
υφιστάμενα κέντρα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας. Οι 187 ρυθμιστές 
κατασκευής Siemens διασυνδέονται με το σύστημα Siemens SCALA.  
 
Στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό πεδίου περιλαμβάνονται επίσης οι ανιχνευτές κυκλοφορίας. Οι 
ανιχνευτές κυκλοφορίας εξυπηρετούν στην εφαρμογή ρύθμισης της κυκλοφορίας είτε σε 
επίπεδο τοπικής επενέργειας κόμβου ή ως «στρατηγικοί» ανιχνευτές σε επίπεδο ομάδων 
κόμβων που εξυπηρετούν μια αρτηρία ή μια περιοχή (TASS). 

 
Στον Κεντρικό Τομέα οι εγκατεστημένοι ανιχνευτές κατασκευής του Γερμανικού Οίκου 
SIEMENS είναι κατά το πλείστον επαγωγικού τύπου. Σε όλους τους κόμβους που 
επενεργούνται τοπικά ή σε πλαίσιο μακρορύθμισης, η ανίχνευση πραγματοποιείται με 
ανιχνευτές επαγωγικού τύπου. Ο συντονισμός (προοδευτική ρύθμιση πρασίνου) που 
ελέγχεται και συγχρονίζεται από το Κέντρο Ελέγχου Φ.Σ. Στις περιπτώσεις που έχει 
διαπιστωθεί μη αναστρέψιμη φθορά των ανιχνευτών, κρίνεται αναγκαίο να εγκατασταθεί 
εναλλακτική μορφή ανίχνευσης εκ νέου. 
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2. Ρυθμιστές κυκλοφορίας κατασκευής του οίκου SWARCO. Ο τύπος των εγκατεστημένων 
ρυθμιστών στους προαναφερόμενους κόμβους και ο αντίστοιχος αριθμός τους, σε 
αντιστοιχία προς την χωρητικότητά τους, έχουν ως εξής: 
 

i. Ρυθμιστές τύπου ITC2, χωρητικότητας έως 8 ομάδων σηματοδοτών τεμ.   8 
ii. Ρυθμιστές τύπου ITC2, χωρητικότητας 9 έως 16 ομάδων σηματοδοτών τεμ.   3.  

iii. Ρυθμιστές τύπου ITC2, χωρητικότητας 17 έως 24 ομάδων σηματοδοτών τεμ.   1. 
 
Οι 12 ρυθμιστές είναι κατασκευής SWARCO, διασυνδεδεμένοι με το σύστημα 
OMNIA/Utopia της SWARCO MIZAR. 
 
Στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό πεδίου στον άξονα της οδού Τσιμισκή (ρυθμιστές κυκλοφορίας 
κατασκευής του οίκου SWARCO) περιλαμβάνονται και οι ανιχνευτές κυκλοφορίας, τύπου 
κάμερας και ραντάρ. Οι κάμερες έχουν εγκατασταθεί στα σημεία όπου απαιτείται 
ανίχνευση οχημάτων σε περισσότερες από μία λωρίδες, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις έχουν 
εγκατασταθεί τα ραντάρ. Οι ανιχνευτές κυκλοφορίας εξυπηρετούν στην εφαρμογή του 
συστήματος απόλυτης προσαρμοστικής στην κυκλοφορία λειτουργία (Adaptive control 
mode). 
 
Σε όλους τους κόμβους της οδού Τσιμισκή οι ανιχνευτές είναι συνδεδεμένοι με την μονάδα 
SPOT unit που εκτελεί τις λειτουργίες του Adaptive control mode που ελέγχεται και 
συγχρονίζεται από το Κέντρο Ελέγχου Φ.Σ.. 
 
Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζεται αναλυτικά για κάθε σηματοδοτημένο κόμβο της οδού 
Τσιμισκή ο εξοπλισμός ανίχνευσης κυκλοφορίας που εφαρμόζεται. 
 
3. 5 πινακίδες ενημέρωσης τύπου VMS: 

iv. Β. Όλγας πριν την Αρχ. Μουσείου για δυνατότητα detouring προς Κατσιμίδου & 
Περιφερειακή 

v. Καραμανλή 69 για χρήση του parking στην Κλεάνθους & δυνατότητα detouring 
προς Περιφερειακή 

vi. Λαγκαδά στον κόμβο Αγίων Πάντων για δυνατότητα detouring προς Αγ. 
Δημητρίου 

vii. Μοναστηρίου (είσοδο προς την πόλη) για δυνατότητα επιλογής Λαγκαδά, 
Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Δωδεκανήσου, κλπ. 

viii. Δυτική Είσοδος από Εθνική Οδό πριν την Κωλλέτη για χρήση του parking & 
δυνατότητα detouring προς Λαγκαδά και Περιφερειακή εναλλακτικά της 
Κουντουριώτου / Λ. Νίκης 

Η ακριβής χωροθέτηση του παραπάνω εξοπλισμού φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ. 
 

2.1.4 Κέντρο ελέγχου και διαχείρισης κυκλοφορίας κεντρικής περιοχής 
Θεσσαλονίκης 

 
Στο Κέντρο Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της πόλης της Θεσσαλονίκης, το οποίο 
βρίσκεται στην οδό Στρωμνίτσης στο ισόγειο των κτιρίων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας βρίσκεται εγκατεστημένο το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των φωτεινών 
σηματοδοτών του οίκου SIEMENS, το οποίο ελέγχει τους 187 σηματοδοτούμενους κόμβους 
της κεντρικής περιοχής  του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.  
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Το Σύστημα Ελέγχου της Φωτεινής Σηματοδότησης του κεντρικού τομέα της πόλης της 
Θεσσαλονίκης τεχνολογίας Siemens - SCALA  απαρτίζεται από τις παρακάτω μονάδες: 

 Υπολογιστής κυκλοφορίας ES  

 Υπολογιστής κυκλοφορίας IG – Application Server  

 Υπολογιστής Management Server 

 Μονάδες επικοινωνίας BEFA15 

 Μονάδα Ασύρματης Επικοινωνίας Lancom router 

 Μονάδα Ασφαλούς διασύνδεσης cRSP 

 GPS Time Synchronization Unit 

 UPS με συστοιχίες  συσσωρευτών και δύο κλιματιστικές μονάδες  
Οι παραπάνω υπολογιστές βρίσκονται σε σύνδεση μέσω δικτύου ethernet. Το κεντρικό 
λογισμικό SCALA είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία και τον έλεγχο της λειτουργίας των 
τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας, ενώ διαθέτει όλα τα κατάλληλα εργαλεία για την 
απεικόνιση της λειτουργίας του δικτύου και  την παρουσίαση όλων των στοιχείων με απλό 
και φιλικό τρόπο. Συνοπτικά στο υπόψη Σύστημα Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 
υλοποιούνται οι εξής λειτουργίες: 

 Απεικόνιση σε χάρτη των κόμβων που ελέγχονται από το Κ.Φ.Σ Θεσσαλονίκης με 
επισκόπηση της λειτουργικής τους κατάστασης 

 Επιτήρηση και αυτόματη αναγγελία βλαβών - αναφορών των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, των ρυθμιστών, φωρατών καθώς και τήρηση αρχείου αυτών, με 
δυνατότητα ενημέρωσης email  

 Παρουσίαση βασικών λειτουργιών του συστήματος σε πραγματικό χρόνο (πχ 
λειτουργική κατάσταση Η/Υ, κόμβων, ομάδας κόμβων, ανιχνευτών, ενδείξεις 
κυκλοφοριακής κατάστασης, μετρήσεις ανιχνευτών) σε οθόνη ενδείξεων. 

 Συλλογή, καταγραφή, ανάλυση, επεξεργασία, αποθήκευση και αρχειοθέτηση στοιχείων 
από την κυκλοφορία. 

 
Οι υπολογιστές έχουν την ολική επίβλεψη της κατάστασης, τόσο σηματοδοτικής όσο και 
λειτουργικής των τοπικών ρυθμιστών. Προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει βλάβη στα 
καλώδια επικοινωνίας. Ο Κεντρικός Υπολογιστής έχει σήμερα στην επίβλεψη του 187 
ρυθμιστές κυκλοφορίας. Δέχεται από αυτούς μηνύματα της λειτουργικής των κατάστασης, 
όπως: 

 Τρόπος λειτουργίας (τοπικό, κεντρικό ή με επενέργεια πρόγραμμα, πρόγραμμα 
αναλαμπής ή χειροκίνητη λειτουργία). 

 Εντός ή εκτός λειτουργίας 

 Λειτουργία διατήρησης ίδιας σηματοδοτικής εικόνας ή σηματοδοτικού 
προγράμματος 

 Βλάβες (σηματασφάλιση, επιτήρηση ερυθράς, ελάχιστο πράσινο, ενδιάμεσους 
χρόνους, διακοπή Δ.Ε.Η, καλωδιακό δίκτυο, βλάβη υπολογιστή) 

 Στοιχεία ανιχνευτών (βλάβη ανιχνευτή, μετρούμενα μεγέθη) 
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Σχήμα 2.1: Αρχιτεκτονική Συστήματος Ελέγχου Σηματοδότησης SCALA 

 
 
Από τον υπολογιστή προς τους ρυθμιστές μπορούν να σταλούν μηνύματα, όπως: 

 Θέση σε λειτουργία - θέση εκτός λειτουργίας 

 Λειτουργία με κεντρική ρύθμιση 

 Λειτουργία αναλαμπής 

 Λειτουργία με τοπικό πρόγραμμα 

 Αλλαγή σηματοδοτικού προγράμματος 

 Εντολές συγχρονισμού κλπ. 
Επιπλέον το λογισμικό SCALA μέσω της λειτουργίας ‘Στρατηγική Διαχείριση’ (Strategy 
Module) δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογές όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω.  

 Εφαρμογή κυκλοφοριακών προγραμμάτων βάσει έξυπνων στρατηγικών ρύθμισης 
κυκλοφορίας 

 Αναγνώριση της κυκλοφοριακής κατάστασης από τα κυκλοφοριακά στοιχεία που 
συλλέγονται, επεξεργασία των στοιχείων αυτών και εφαρμογή μέσω αλγορίθμων 
του πλέον κατάλληλου σηματοδοτικού προγράμματος για την εξυπηρέτηση της 
κυκλοφορίας σε λειτουργία πραγματικού χρόνου. 

 Δυνατότητα επεμβάσεων για την προτεραιότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς  
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2.1.4.1 Μονάδες επικοινωνίας του υπολογιστή κυκλοφορίας με τους τοπικούς 
ρυθμιστές 

 
Ο υπολογιστής κυκλοφορίας διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με τους τοπικούς ρυθμιστές 
είτε με ενσύρματο είτε με ασύρματο τρόπο. Στην περίπτωση της ενσύρματης διασύνδεσης, 
η σύνδεση του κεντρικού υπολογιστή με τους τοπικούς ρυθμιστές κυκλοφορίας γίνεται με 
MODEM, μέσω καλωδιακού δικτύου πολύζευγων καλωδίων χαλκού ιδιοκτησίας της 
Υπηρεσίας. Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη και απαιτείται ένα ζεύγος καλωδίων για την 
επικοινωνία του υπολογιστή κυκλοφορίας με κάθε ρυθμιστή. Ο Η/Υ ελέγχει κάθε 
δευτερόλεπτο την κατάσταση επικοινωνίας μεταξύ Η/Υ και τοπικών ρυθμιστών. 
 
Σχήμα 2.2: Αρχιτεκτονική Επικοινωνίας Υπολογιστή Κυκλοφορίας με Τοπικούς Ρυθμιστές 

 
 
Στην περίπτωση της ασύρματης επικοινωνίας χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο CANTO GPRS 
της Siemens και αυτή επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου TCP/IP Router επικοινωνίας που 
βρίσκεται εγκατεστημένος στο Κ.Φ.Σ Θεσσαλονίκης. Η απεικόνιση της διασύνδεσης 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  
 

 
 

2.1.4.2 Statistics Module 
 
To λογισμικό Scala περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ομάδα λειτουργιών στατιστικής 
(statistics module). Το σύστημα λαμβάνει διαρκώς μετρήσεις από τους ανιχνευτές 
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κυκλοφορίας και το συγκεκριμένο module παρέχει τη δυνατότητα συλλογής, ανάλυσης και 
εξαγωγής των πληροφοριών αυτών. 
 
Οι βασικές παράμετροι που διαχειρίζεται είναι η ταχύτητα των οχημάτων, ο φόρτος και η 
κατάληψη όπως αυτές καταγράφονται από τους ανιχνευτές. Η μέτρηση και η αξιολόγηση 
της πληροφορίας ενδέχεται να αφορά τον ανιχνευτή είτε σε επίπεδο τοπικής επενέργειας 
είτε ως τμήμα μιας μεγαλύτερης στρατηγικής ομάδας ανιχνευτών για την κυκλοφορία. 
 
Το Statistics module προσφέρει στο χρήστη αρκετές επιλογές εμφάνισης και σύγκρισης της 
πληροφορίας είτε σε μορφή πίνακα δεδομένων ή σε μορφή διαγράμματος. Ο χρήστης έχει 
τη δυνατότητα να επιλέξει τα δεδομένα για την εκάστοτε παράμετρο που τον ενδιαφέρει  
ανά περίπτωση και για το χρονικό διάστημα που τον εξυπηρετεί. Το χρονικό διάστημα που 
επιλέγεται μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο. Βραχυπρόθεσμα εξάγονται 
και εξετάζονται κυκλοφοριακά δεδομένα χρήσιμα για την κατανόηση των αλλαγών της 
κυκλοφορίας σε τακτική βάση καθώς και συνθήκες που προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα. 
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού της πιθανότητας συμφόρησης σε 
καθορισμένες διαδρομές. Στην περίπτωση συλλογής μακροπρόθεσμων κυκλοφοριακών 
δεδομένων αξιολογείται ποιοτικά η «συμπεριφορά» των οχημάτων και η επίδρασή τους 
στην κυκλοφορία σε μεγάλα χρονικά διαστήματα ικανά ώστε να λαμβάνεται πληρέστερη 
απόφαση για εφαρμογή ή τροποποίηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας. Επίσης, 
διατηρώντας το ιστορικό της κατάστασης των ανιχνευτών παραμένει πάντα η δυνατότητα 
ανάκτησης και σύγκρισης μεταξύ καταστάσεων της κυκλοφορίας. 
 
Συμπερασματικά, τo module Statistics προσφέρει σημαντικές πληροφορίες από τις 
μετρήσεις κυκλοφοριακών δεδομένων των ανιχνευτών και δίνει  τη δυνατότητα ποιοτικής 
ανάλυσης  ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα με βάση τα οποία θα καθοριστούν 
στρατηγικές διαχείρισης της κυκλοφορίας. 
 

2.1.5 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 
της οδού Τσιμισκή  

 
Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Δυναμικού Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του 
Ομίλου SWARCO, το οποίο ελέγχει τους 12 σηματοδοτούμενους κόμβους στον οδικό άξονα 
της οδού Τσιμισκή (από κόμβο ΧΑΝΘ μέχρι κόμβο Δικαστηρίων) είναι εγκατεστημένο στο 
κτίριο της ΠΚΜ στην οδό Στρωμνίτσης.  
 
Για τον οδικό άξονα της λεωφόρου Τσιμισκή, από την πλατεία ΧΑΝΘ έως Δυτική είσοδο/ 
Δικαστήρια, λειτουργεί σύστημα Δυναμικής Διαχείρισης Φωτεινής Σηματοδότησης, που 
είναι πλήρως προσαρμοστικό στις συνθήκες κυκλοφορίας.  Συγκεκριμένα λειτουργεί το 
σύστημα OMNIA/UTOPIA του Ομίλου SWARCO, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαμπερούς 
κυκλοφορίας της Τσιμισκή, από Ανατολικά προς Δυτικά. Το σύστημα περιλαμβάνει 
ρυθμιστές κυκλοφορίας τύπου ITC2 της SWARCO στους σηματοδοτούμενους κόμβους της 
Τσιμισκή, καθώς και αισθητήρες κυκλοφορίας που ανιχνεύουν τις ουρές αναμονής. Η 
επικοινωνία των ρυθμιστών με το Κέντρο γίνεται μέσω μισθωμένης γραμμής από τηλε-
επικοινωνιακό πάροχο, ενώ οι ρυθμιστές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω τοπικού 
καλωδιακού δικτύου. 
 
Το Κέντρο έχει ως κύρια στρατηγική ελέγχου την απόλυτα προσαρμοστική στην κυκλοφορία 
λειτουργία (Adaptive control mode).  
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Οι εγκαταστάσεις αυτές σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα από τους γειτονικούς κόμβους, οι 
οποίες -όσον αφορά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας- θα πρέπει στο μέλλον να 
αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο εξαιτίας της  γειτνίασής τους ιδιαίτερα με τους κόμβους 
στις κάθετες προς την Τσιμισκή οδούς και της ανάγκης για συνολική ρύθμιση της 
κυκλοφορίας και την επίτευξη της βέλτιστης εξυπηρέτησης των οχημάτων. 
 
Σχήμα 2.3: Αρχιτεκτονική Δυναμικού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας επί της οδού 
Τσιμισκή 
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Στον ίδιο χώρο  λειτουργεί Ολοκληρωμένο Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου της 
Κυκλοφορίας (ΟΚΔΕΚ) που αφορά το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ΟΚΔΕΚ παρέχει την 
δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της κυκλοφορίας και υποστήριξης των ενεργειών 
στην αντιμετώπιση κυκλοφοριακών συμβάντων. Το ΟΚΔΕΚ υποστηρίζεται από δυναμικό 
συγκοινωνιακό πρότυπο που κάνει εφικτό τον υπολογισμό των χρόνων μετακίνησης εντός 
της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού – εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.  
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2.2 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του 
Τομέα Β 

 
Οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης των κόμβων αρμοδιότητας της ΔΤΕ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ανήκουν στον αποκαλούμενο «Β! Τομέα», είναι 
χωροθετημένες κατά το ήμισυ περίπου του αριθμού τους σε περιοχές εντός των 
γεωγραφικών ορίων της Μητροπολιτικής Ενότητας της Θεσσαλονίκης και κυρίως κατά 
μήκος των βασικών οδικών αρτηριών εισόδου/ εξόδου στον αστικό ιστό της πόλης της 
Θεσσαλονίκης. Στις υπόψη εγκαταστάσεις συγκαταλέγονται ορισμένες ομάδες κόμβων, οι 
οποίες όσον αφορά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας αντιμετωπίζονται ή θα πρέπει στο μέλλον 
να αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο, εξαιτίας της μεταξύ τους γειτνίασης, των κοινών 
χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας και της ανάγκης για συνολική ρύθμισή της, ώστε να 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξυπηρέτηση των οχημάτων. Τέλος στους λοιπούς Νομούς της 
Περιφέρειας που είναι όμοροι με εκείνον της Θεσσαλονίκης, είναι χωροθετημένοι το 
υπόλοιπο (50% περίπου) του αριθμού των εγκαταστάσεων του «Β! Τομέα».  
 
Προκειμένου εξ άλλου να επιτυγχάνεται κεντρικός έλεγχος  των εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης και παράλληλα  αυτές να συντηρούνται αποτελεσματικά, στον «Β! Τομέα» 
λειτουργεί ένα Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης με 
την βοήθεια του οποίου γίνεται από κεντρική θέση και σε πραγματικό χρόνο η διαχείριση 
της λειτουργίας των παραπάνω εγκαταστάσεων, το οποίο παρέχεται ως υπηρεσία στα 
πλαίσια της Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
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Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιοχής Θεσσαλονίκης, Β’ Τομέας 
αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ. 
 
Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται η κατανομή κατά γεωγραφική περιοχή/ ζώνη 
των παραπάνω εγκαταστάσεων.  

 

2.2.1 Εγκαταστάσεις του «Β! Τομέα» χωροθετημένες στη Περιοχή Αναφοράς 
 

Συνοπτικά, ο αριθμός των εντός των γεωγραφικών ορίων της Μητροπολιτικής Ενότητας της 
Θεσσαλονίκης και σε γειτονικές θέσεις προς τούτα εγκ/σεων, οι οποίες είναι όλες 
ενταγμένες σε Κέντρο  Ελέγχου, έχει ανά οδικό άξονα και συναφή περιοχή ως ακολούθως: 

 
 Κόμβος Εγκ/σεις 

α) Στην Ε.Ο. Αεροδρομίου & την λοιπή ανατολική περιοχή Θεσ/νίκης 9 

β) Στην Εσωτερική Περιφερειακή της Θεσ/νίκης & στις προσβάσεις σ’ αυτήν 10 

γ) Στις παράλληλες  οδούς της  Εξωτερ. Περιφερειακής της Θεσ/νίκης  
(διασταυρώσεις με τις οδούς Ωραιοκάστρου και Συμμαχική) 4 

δ) Στην οδό Νέα Μοναστηρίου (από κόμβο Ε.Κ.Ο έως και Διαβατά) 4 

ε) Στην  Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης –Ν. Χαλκηδόνας (από κόμβο LIDL έως 2
ο
 κόμβο Εξωτερ. 

Περιφ/κής Θεσ/νίκης) 4 

ζ) Στην  Δυτ. Είσοδο της Θεσ/νίκης (από οδό Καβακίων έως Δάφνης) 5 

η) Στην 26
ης

 Οκτωβρίου (από οδό Κεφαλληνίας έως διαστ. Καλοχωρίου 4 

 Άθροισμα: 40 

 
Ο αναλυτικός κατάλογος των εγκαταστάσεων του Τομέα Β! παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 
του Παραρτήματος Ι. 
 
 

2.2.2 Εξοπλισμός πεδίου των εγκαταστάσεων του «Β! Τομέα» 
 
Οι εγκαταστάσεις πεδίου στους κόμβους του «Β! Τομέα» αποτελούνται από τα παρακάτω 
δύο διακριτά μέρη:  
1. Από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του πεδίου που περιλαμβάνει:  

i. το ρυθμιστή κυκλοφορίας, με το ερμάριό του,  
ii. τις διατάξεις διεπαφής (interface) και επικοινωνίας του ρυθμιστή κυκλοφορίας με 

το Κέντρο Ελέγχου Φ.Σ.                
iii. τους κάθε κατηγορίας υφιστάμενους ανιχνευτές κυκλοφορίας (επαγωγικού τύπου, 

μικροκυματικούς, κάμερες, μαγνητικούς κ.λ.π.) και τους φωρατές (κομβία κλήσης) 
πεζών ή ΑΜΕΑ. 

2. Από τον λοιπό εξοπλισμό του πεδίου (πλην του ηλεκτρονικού) που περιλαμβάνει: 
i. τους φωτεινούς σηματοδότες, 

ii. το ηλεκτρικό ερμάριο μικτονόμησης, την ηλεκτρική παροχή και τους γειωτές, 
iii. τους ιστούς σηματοδότησης, χαμηλούς και με βραχίονα, 
iv. τα καλωδιακά δίκτυα ζεύξης των σηματοδοτών και την αντίστοιχη υποδομή τους  

(βάσεις ιστών, πινάκων, σωληνώσεις διέλευσης καλωδίων και φρεάτια  
διακλάδωσης κ.λ.π.).  

 
Στο παράρτημα Ι του παρόντος παρουσιάζονται ανά οδική αρτηρία οι σηματοδοτούμενοι 
κόμβοι στους οποίους είναι εγκατεστημένος ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πεδίου. 
 

2.2.2.1 Εγκαταστάσεις πεδίου 
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Οι ρυθμιστές κυκλοφορίας του Τομέα Β’ είναι κατασκευής του Ιταλικού Οίκου SCAE 
(Semafori Controlli Automazione Elettronica S.p.A.), με έδρα το Μιλάνο/ Segrate της Ιταλίας. 
Ο τύπος των εγκατεστημένων ρυθμιστών στους προαναφερόμενους κόμβους και ο 
αντίστοιχος αριθμός τους, σε αντιστοιχία προς την χωρητικότητά τους, έχουν ως εξής: 

i. Ρυθμιστές τύπου ΜΤ4040 είτε STC4012, χωρητικότητας έως 8 ομάδων σηματοδ. 
τεμ. 20. 

ii. Ρυθμιστές τύπου ΜΤ4040 είτε STC4012, χωρητικότητας 9 έως 16 ομάδων 
σηματοδ. τεμ. 13. 

iii. Ρυθμιστές τύπου ΜΤ4040, χωρητικότητας 20 ομάδων σηματοδοτών τεμ.  2 
iv. Ρυθμιστές τύπου PEGASO, χωρητικότητας 8 έως 16 ομάδων σηματοδοτών τεμ.   

5. 
 
Όλοι οι παραπάνω ρυθμιστές διαθέτουν σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά, πληρούν τα 
σχετικά με την φωτεινή σηματοδότηση Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN12675:2000, EN50293 και 
HD638 S1:2001 +A1:2006, ιδιαίτερα δε οι της παραγρ. (δ) που έχουν εγκατασταθεί σχετικά 
πρόσφατα σε αναβάθμιση υφιστάμενων, πληρούν επί πλέον και τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΝ50556:2011, καθώς και του πρόσφατου ελληνικού Εθνικού Κανονισμού για 
ρυθμιστές κυκλοφορίας (ΦΕΚ Β! 1321/23-5 2014). Από λειτουργικής πλευράς, οι ρυθμιστές 
διαθέτουν λογισμικό για την καταμέτρηση της κυκλοφορίας και τη λειτουργία με μικρο- και 
μακρορύθμιση, δηλαδή εφαρμογή δυναμικής επιλογής προγρ/των (plan selection), 
εφαρμογή αλγορίθμων για τη δυναμική προσαρμογή προγρ/των με επενέργεια από την 
κυκλοφορία, εφαρμογή προτεραιότητας σε ειδικά οχήματα κ.λ.π. Η χωρητικότητα της 
μνήμης της κεντρικής μονάδας τους επιτρέπει την ενταμίευση σε κάθε ρυθμιστή μεγάλου 
αριθμού προγραμμάτων σηματορύθμισης (μέχρι 16 διαφορετικών προγραμμάτων δομικών 
και χρονισμού), καθώς και την χρήση και αξιοποίηση ενσωματωμένων διαγνωστικών 
εργαλείων για την εμπεριστατωμένη καταγραφή του «ιστορικού» της λειτουργίας τους.  
 
Οι υπόψη ρυθμιστές λειτουργούν σήμερα -όπως προαναφέρθηκε- σε καθεστώς  κεντρικού 
ελέγχου, είναι δε εξοπλισμένοι με  κατάλληλη διεπαφή και αποδιαμορφωτή κινητής 
τηλεφωνίας (GPRS modem) για τη διασύνδεσή τους προς το Κέντρο. Η επικοινωνία των 
ρυθμιστών με το Κέντρο επιτυγχάνεται μέσω εξειδικευμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας 
τεχνολογίας TCP/IP και  ευρυζωνικής σύνδεσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Στον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό πεδίου περιλαμβάνονται επίσης οι ανιχνευτές κυκλοφορίας, με την 
βοήθεια των οποίων υλοποιείται η κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη τεχνική μικρο- είτε 
μακρορύθμισης της κυκλοφορίας σε επίπεδο μεμονωμένων κόμβων ή ομάδας εξ αυτών σε 
γειτονικές θέσεις, οι οποίοι εξυπηρετούν  μία οδική αρτηρία είτε μία περιοχή.  

 
Οι εγκατεστημένοι ανιχνευτές είναι κατά το πλείστον επαγωγικού τύπου, κατασκευής του 
Ιταλικού Οίκου SCAE όπως και οι ρυθμιστές κυκλοφορίας, σε επιλεγμένες θέσεις είναι 
τοποθετημένοι μικροκυματικοί ανιχνευτές (Radar), τύπου «προσέγγισης» είτε τύπου 
«καταμέτρησης» της κυκλοφορίας.  
Στον Β! Τομέα υπάρχουν αρκετοί κόμβοι στους οποίους η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται 
με τοπική επενέργεια από την κυκλοφορία, ήτοι με εφαρμογή τεχνικής μικρορύθμισης, ενώ 
στις παρακάτω αναφερόμενες οδικές αρτηρίες εισόδου/ εξόδου στον αστικό ιστό της πόλης 
ή/και επικοινωνίας αυτής με προάστιά της, εφαρμόζεται τεχνική μακρορύθμισης (split and 
cycle optimization) και δυναμικής επιλογής προγραμμάτων σηματορύθμισης (plan 
selection). Οι εν λόγω αρτηρίες είναι οι ακόλουθες: 

i. Η Δυτ. Είσοδος της Θεσ/νίκης (από τον κόμβο της οδού Καβακίων έως τον κόμβο 
της οδού Δάφνης). Στην οδική αυτή αρτηρία υπάρχουν 5 κόμβοι, στους οποίους 
εφαρμόζεται τεχνική δυναμικής επιλογής προγραμμάτων σταθερού χρόνου. Η 
δυναμική επιλογή των προγραμμάτων εφαρμόζεται μέσω του Κέντρου Ελέγχου. Η 
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ανίχνευση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται με ανιχνευτές επαγωγικών βρόχων. 
Στην αρτηρία εφαρμόζεται επίσης «προοδευτική ρύθμιση πρασίνου» (συντονισμός) 
με την μέθοδο του συγχρονισμού των ρολογιών των ρυθμιστών κυκλοφορίας μέσω 
του Κέντρου Ελέγχου . 

ii. Οι παράλληλες οδοί της Εξωτερ. Περιφερειακής της Θεσ/νίκης (διασταυρώσεις με 
τις οδικές αρτηρίες Ωραιοκάστρου και Συμμαχική). Στις οδικές αυτές αρτηρίες 
υπάρχουν 4 κόμβοι, στους οποίους εφαρμόζεται τεχνική μακρορύθμισης (split and 
cycle optimization). Η ανίχνευση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται με ανιχνευτές 
επαγωγικών βρόχων. Στην αρτηρία εφαρμόζεται επίσης «προοδευτική ρύθμιση 
πρασίνου» (συντονισμός) με την μέθοδο «οδηγού» - «δορυφόρου» και με την 
βοήθεια τοπικού καλωδιακού δικτύου επικοινωνίας και αντίστοιχων 
αποδιαμορφωτών (lan modems). 

iii. Η  Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Ν. Χαλκηδόνας (από τον κόμβο LIDL στην Ν. Ιωνία έως τον 2ο 
κόμβο της Εξωτερ. Περιφερ. της Θεσ/νίκης). Στην  οδική αυτή αρτηρία υπάρχουν 3  
κόμβοι, στους δύο (2) τελευταίους εκ των οποίων (κόμβοι Εξωτερ. Περιφ/κής), 
εφαρμόζεται τεχνική μακρορύθμισης (split and cycle optimization). Η ανίχνευση της 
κυκλοφορίας πραγματοποιείται με μικροκυματικούς ανιχνευτές (Radar), τύπου 
τόσο «προσέγγισης», όσο και «καταμέτρησης» της κυκλοφορίας. Στις παραπάνω 
εγκ/σεις, εφαρμόζεται επίσης «προοδευτική ρύθμιση πρασίνου» (συντονισμός) με 
την μέθοδο «οδηγού» - «δορυφόρου» και με την βοήθεια τοπικού ασυρμάτου 
δικτύου επικοινωνίας (radio-modems). 

iv. Στην οδική αρτηρία Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας και στους κόμβους της 
διασταύρωσης προς Πολύγυρο («Πράσινα Φανάρια»), διασταύρωσης προς Α/Δ, 
«Καζίνο» και μέχρι την αναστροφή προς το Ξενοδοχείο HYATT, πραγματοποιείται -
κατά περίπτωση- ανίχνευση της κυκλοφορίας, με επαγωγικούς ανιχνευτές σε 
συνδυασμό με αντίστοιχους μικροκυματικούς (Radar), οι οποίοι παρουσιάζουν σε 
σημαντικό ποσοστό φθορές λόγω παλαιότητας  και χρήζουν αντικατάστασης. Στις 
τρεις παραπάνω τελευταίες εγκ/σεις (Α/Δ, Καζίνο, HYATT) εφαρμόζεται 
«προοδευτική ρύθμιση πρασίνου» (συντονισμός) με την μέθοδο «οδηγού» - 
«δορυφόρου», μέσω  τοπικού ασυρμάτου δικτύου επικοινωνίας (radio-modems). 

v. Στην οδό Μ. Αντύπα υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις, οι οποίες ελέγχουν την 
κυκλοφορία των οχημάτων στους κλάδους από και προς την εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης - Μουδανίων. Στους κόμβους αυτούς εφαρμόζεται «προοδευτική 
ρύθμιση πρασίνου» (συντονισμός) με την μέθοδο του συγχρονισμού των ρολογιών 
των ρυθμιστών κυκλοφορίας μέσω του Κέντρου Ελέγχου. 

 

2.2.3 Κέντρο Τηλεπιτείρησης και Απομακρυσμένου Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδοότησης του «Β! Τομέα» 

 
Για να επιτυγχάνεται η κεντρική ρύθμιση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο αλλά και η 
επιτήρηση της καλής λειτουργίας τους, οι εγκαταστάσεις του «Β! Τομέα» περιλαμβάνουν 
όλο τον αναγκαίο ηλεκτρονικό και λογισμικό εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργούν 
ελεγχόμενες τηλεματικά μόνιμα και σε πραγματικό χρόνο από κεντρική θέση σε αντίστοιχο 
Κέντρο Ελέγχου. Στις βασικές ιδιότητες του χρησιμοποιούμενου συστήματος 
περιλαμβάνεται αφενός η υποχρεωτική συμβατότητά του με τους υφιστάμενους ρυθμιστές 
του Τομέα Β! και αφετέρου η επάρκεια στην χωρητικότητά του, ώστε να καλύπτονται οι 
προκύπτουσες ανάγκες σε αριθμό εξυπηρετούμενων κόμβων.   
 
Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη από την Δ.Τ.Ε. της ΠΚΜ πρακτική στην διασφάλιση των 
αναγκαίων υπηρεσιών ελέγχου μέσω του Κέντρου Απομακρυσμένου Ελέγχου των εγκ/σεων 
φωτεινής σηματοδότησης στον Τομέα  Β!, είναι η υλοποίησή τους από τον εκάστοτε 
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υπεύθυνο οικονομικό φορέα για τη συντήρηση των σηματοδοτών. Συνοπτικά, οι 
παρεχόμενες τεχνικές επιδόσεις και προδιαγραφές του συστήματος είναι οι ακόλουθες: 
 

2.2.3.1 Αρχιτεκτονική του Συστήματος  
 

Το Σύστημα αποτελείται από ένα Πρωτεύοντα Σταθμό Εργασίας και από ένα Δευτερεύοντα, 
καθώς και από τις διατάξεις επικοινωνίας μεταξύ αφενός του διακομιστή (Server) και 
αφετέρου των ρυθμιστών κυκλοφορίας.  
 
Ο Πρωτεύοντας Σταθμός αποτελείται από τον διακομιστή (server), με τη βάση δεδομένων 
του Συστήματος, το λογισμικό επικοινωνίας του διακομιστή με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας 
(Front end) και της διεπαφής με τους χρήστες του Συστήματος (user interface), το λογισμικό 
εξυπηρέτησης των ιστοσελίδων (web hosting), τέλος δε το λογισμικό για τη διαμόρφωση 
(configuration) του Συστήματος και των ρυθμιστών κυκλοφορίας, καθώς και της 
προσομοίωσης του Συστήματος για τον έλεγχο των παραμέτρων του πριν την εφαρμογή του 
επιθυμητού προγράμματος σε πραγματικές συνθήκες.  
 

2.2.3.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
 
Βασική ιδιότητα του Συστήματος είναι η συνεχής και ταυτόχρονη επικοινωνία με όλους 
τους ρυθμιστές κυκλοφορίας που είναι ενταγμένοι σ’ αυτό και η μετάδοση και λήψη σε 
πραγματικό χρόνο των δεδομένων που παράγονται από και προς το πεδίο των εγκ/σεων.  
Άλλες αξιοσημείωτες ιδιότητες του Συστήματος είναι: 

 Η αποτύπωση της τρέχουσας λειτουργικής κατάστασης των ρυθμιστών κυκλοφορίας, 
του τρέχοντος προγράμματος σηματοδότησης, η καταγραφή βλαβών και η άμεση 
ειδοποίηση μέσω email των αρμοδίων (εποπτών, συντηρητών κ.λ.π), υπευθύνων για 
την λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 Η εκ του μακρόθεν πρόσβαση στο μενού των ρυθμιστών κυκλοφορίας για τη 
χειροκίνητη επιλογή του τρόπου λειτουργίας τους, τη διάγνωση βλαβών και την 
τροποποίηση της παραμετροποίησής τους. 

 Η εκ του μακρόθεν αποστολή/λήψη αρχείων στη μνήμη των ρυθμιστών κυκλοφορίας 
και  η αντικατάσταση του υφιστάμενου προγράμματος σηματορύθμισης με νέο. 

 Η συγκέντρωση και αποθήκευση σε βάση δεδομένων του «ιστορικού» των 
λειτουργικών συμβάντων που συλλέγονται από τους επιτηρούμενους ρυθμιστές (των 
βλαβών του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, 
κ.λ.π.), είτε των ενδεχόμενων χειροκίνητων επεμβάσεων των χειριστών, η άμεση γνώση 
τούτων μέσω των εποπτικών μέσων του Συστήματος (οθονών, εκτυπωτών), όπως 
επίσης και η γνωστοποίηση των ανωτέρω σε διάφορους αρμόδιους λήπτες (επόπτες, 
συντηρητές κ.λ.π) μέσω της διαβίβασης ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails),  καθώς και 
η δημιουργία σχετικών αναφορών του Συστήματος.  

 Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποθήκευση σε βάση δεδομένων των μετρήσεων 
κυκλοφορίας που συλλέγονται από τους ρυθμιστές που είναι εξοπλισμένοι με 
αισθητήρες ανίχνευσης της κυκλοφορίας, η παρουσίαση της κυκλοφοριακής 
κατάστασης ενός κόμβου ή μιας περιοχής μέσω των εποπτικών μέσων του Συστήματος, 
καθώς και η ικανότητα ανάλυσής τους για τη δημιουργία σχετικών αναφορών και/είτε 
διαγραμμάτων. 

 Η ικανότητα δυναμικής απεικόνισης των εγκ/σεων, ήτοι των οριζοντιογραφιών των 
κόμβων τόσο σε επίπεδο γενικού χάρτη της περιοχής, όσο και κυκλοφοριακής ζώνης, 
μέσω της οποίας απεικονίζονται με μιμικό τρόπο τα στοιχεία της εγκατάστασης (η 
διάταξη σηματοδοτών και των αισθητήρων ανίχνευσης της κυκλοφορίας), ο αριθμός 
του τρέχοντος προγράμματος και η τρέχουσα κατάσταση του ρυθμιστή κυκλοφορίας, το  
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διάγραμμα του προγράμματος σηματορύθμισης  και η μήτρα  των αντιμαχόμενων 
κινήσεις και των ενδιάμεσων χρόνων ασφάλειας. Στην έννοια της δυναμικής 
απεικόνισης εμφανίζεται και η εξέλιξη σε πραγματικό χρόνο των ενδείξεων των 
σηματοδοτών, των καταμετρήσεων των ανιχνευτών οχημάτων μέσω αριθμητικών 
ενδείξεων και χρωματικού κώδικα, καθώς και του ίδιου του σηματοδοτικού 
προγράμματος της εγκατάστασης. 

 Η επιλογή των προγραμμάτων σηματοδότησης των ρυθμιστών κυκλοφορίας σύμφωνα 
με το εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα ή με δυναμικό τρόπο (με αναγνώριση 
κυκλοφοριακών συνθηκών και εφαρμογή του βέλτιστου προγράμματος) σε 
συγκεκριμένους κόμβους ή σε ομάδα κόμβων. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΚΟΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

3.1 Αναγνώριση κυκλοφοριακών προβλημάτων με ανάλυση ιστορικών 
δεδομένων και προσδιορισμός τυπικών προβλημάτων σε σχέση με τον χρόνο 
και την περιοχή εμφάνισης  

 
Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να εκτελεστεί αναγνώριση των τυπικών κυκλοφοριακών 
προβλημάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου, αξιολογώντας τόσο την χωρική όσο και 
την χρονική έκταση των προβλημάτων αυτών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 
δεδομένα κυκλοφορίας και κινητικότητας, και με κατάλληλες αναλύσεις να εξάγει 
συμπεράσματα, τα οποία θα τροφοδοτήσουν τις επόμενες ενέργειες προσδιορισμού των 
στρατηγικών. 
 

3.2 Προσδιορισμός στρατηγικών διαχείρισης 
 
Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης 
της κυκλοφορίας στις περιοχές εφαρμογής. Οι στρατηγικές θα ακολουθούν σύγχρονους 
κανόνες και μεθόδους για διαχείριση κυκλοφορίας σε οδικά δίκτυα, και θα περιλαμβάνουν 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή περιοχές 

 Βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες 

 Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για τη μείωση των ρύπων εξαιτίας της 
κυκλοφορίας οχημάτων  

 Ενημέρωση των μετακινούμενων μέσων Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων και 
υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) 

 Επαναδρομολόγηση των μετακινούμενων (re-routing) 

 Σενάρια διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης συμβάντων (π.χ. 
αθλητικά γεγονότα, πολιτιστικά γεγονότα, προγραμματισμένα έργα, διαδηλώσεις 
κ.α.) 

 
Για την εφαρμογή των παραπάνω (και επιπλέον, σύμφωνα με πιθανές προτάσεις του 
αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής) στρατηγικών διαχείρισης, το οδικό δίκτυο στην 
περιοχη παρέμβασης του έργου θα κατηγοριοποιηθεί σε: 

 Άξονες προτεραιότητας και αυξημένου ελέγχου/διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας και ενημέρωσης μετακινούμενων 

 Κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας 
 
Στο πλαίσιο της μελέτης θα οριστούν οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις από τον ανάδοχο 
τουλάχιστον για τους 125 κόμβους του δικτύου στις περιοχές αναφοράς που αναφέρονται 
στο Κεφάλαιο 1 και οι οποίοι θα συσχετιστούν με στρατηγικές ελέγχου κυκλοφορίας,  
 

3.3 Έλεγχος εφικτότητας υλοποίησης στρατηγικής πριν την εφαρμογή 
 
Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να ελεγχθεί η εφικτότητα και εφαρμοσιμότητα των 
στρατηγικών και των επικαιροποιημένων σηματοδοτικών προγραμμάτων αναφορικά με 
άλλους γειτονικούς σηματοδοτούμενους κόμβους.  
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3.4 Επιλεγμένες στρατηγικές και περιοχές εφαρμογής τους 
 
Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να ορισθούν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις 
ενεργοποίησης (π.χ. συμβάντα, μετρήσεις, όρια τιμών, τρόπος ενεργοποίησης στρατηγικής, 
τρόπος απενεργοποίησης στρατηγικής, διάρκεια εφαρμογής στρατηγικής κ.α.), βάσει των 
οποίων θα ενεργοποιούνται οι στρατηγικές. Ο συνολικός αριθμός στρατηγικών θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 25 και να καλύπτει τις απαιτήσεις των περιοχών εφαρμογής, καθώς 
και τους κανόνες και μεθόδους που αναφέρονται στην Μελέτη. 
 

3.5 Συσχέτιση με παραδοτέα 
 
Οι εργασίες στην παρούσα ενότητα εργασίας θα αποτυπωθούν στα παρακάτω παραδοτέα. 

 Παραδοτέο Π1.1α Περιοχές εφαρμογής στρατηγικών ολοκληρωμένης 
διαχείρισης  

 Παραδοτέο Π1.3.α  Στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας  

 Παραδοτέο Π1.3.β  Εφαρμογή Στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 
κυκλοφορίας  

 
Αναλυτικά τα παραδοτέα του έργου περιγράφονται στο κεφάλαιο 10 του παρόντος. 
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4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Για την επίτευξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας σε επίπεδο ΠΣΘ είναι 
απαραίτητη η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου 
κυκλοφορίας και μιας ανώτερης βαθμίδας κεντρικού ελέγχου που θα εστιάζει α) στην 
επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών 
προβλημάτων και β) στην ολιστική προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας. Η ανώτερη αυτή βαθμίδα είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης 
Λήψης Αποφάσεων Ενοποιημένου Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΟΣΥΛΑΔΚ). 
 
Το ΟΣΥΛΑΔΚ θα επιτρέπει αφενός την επιλογή και εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών 
διαχείρισης και ελέγχου, αφετέρου θα επιτυγχάνει την προσαρμογή αυτής της ενιαίας 
στρατηγικής βάσει τόσο των διαφορετικών χαρακτηριστικών των τμημάτων του οδικού 
δικτύου στα οποία κάθε σύστημα εφαρμόζεται όσο και των ιδιαιτεροτήτων των 
κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών στις διάφορες περιοχές. 
 
Τα τρία (3) υφιστάμενα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας και φωτεινής σηματοδότησης (ΚΕΚ), 
τα οποία περιγράφηκαν αναλυτικά και στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι τα παρακάτω.  

1. Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης Κεντρικής 
περιοχής και Α’ τομέα 

2. Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης οδού 
Τσιμισκή 

3. Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης Β’ τομέα  
 
Η ολοκλήρωση των τριών υφιστάμενων κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας στο ΟΣΥΛΑΔΚ 
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 
 
Σχήμα 4.1: Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων 

 
 
 
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τη Διαχείριση της 
Κυκλοφορίας (ΟΣΥΛΑΔΚ) θα λειτουργεί σε ανώτερο επίπεδο από τα υφιστάμενα Κέντρα 
Ελέγχου της ΠΚΜ. Το ΟΣΥΛΑΔΚ θα λαμβάνει δεδομένα κυκλοφορίας, και λειτουργίας των 
υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου σηματοδότησης και επιπλέον θα μπορεί να αξιοποιεί 
δεδομένα κυκλοφορίας και κινητικότητας από άλλες πηγές (π.χ. τρίτα μετρητικά συστήματα 
κυκλοφοριακών παραμέτρων, πύλες δεδομένων κυκλοφορίας, κ.α.). Τα δεδομένα αυτά θα 
πρέπει να μπορούν να ομογενοποιούνται, ώστε να καθίσταται δυνατή η επεξεργασία τους, 
για τους λειτουργικούς σκοπούς και τις λειτουργικές απαιτήσεις του ΟΣΥΛΑΔΚ. 
 
Αντίστοιχα, η ανώτερη βαθμίδα ελέγχου θα πρέπει να επικοινωνεί δεδομένα περιγραφής 
στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας και οδηγίες εφαρμογής των στρατηγικών στα 
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επιμέρους ΚΕΚ ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση και αξιολόγηση των προτεινόμενων 
στρατηγικών. 
 
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των διεπαφών μεταξύ της ανώτερης βαθμίδας διαχείρισης 
και των ΚΕΚ θα υλοποιηθεί με Ευρωπαϊκά πρότυπα επικοινωνίας και θα περιλαμβάνει: 

1. Στην πλευρά της ανώτερης βαθμίδας διεπαφή λήψης δεδομένων και διεπαφή 
κωδικοποίησης στρατηγικών, εντολών αλλαγής προγραμμάτων σηματοδότησης και 
εντολών ενημέρωσης των μετακινούμενων. 

2. Στην πλευρά των ΚΕΚ α) διεπαφή αποστολής τυποποιημένων δεδομένων 
κυκλοφορίας και λειτουργικής κατάστασης των ρυθμιστών κυκλοφορίας, β) 
διεπαφή λήψης στρατηγικών και εντολών εφαρμογής προγραμμάτων 
σηματοδότησης και γ) διεπαφή αποστολής των ενδείξεων και της διάρκειάς τους σε 
επιλεγμένες σηματοδοτικές ομάδες, time-to-green/time-to-red. 

3. Αναβάθμιση λειτουργικότητας των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου και του 
εξοπλισμού στο πεδίο για αύξηση της πληρότητας και της ακρίβειας καταμέτρησης 
της κυκλοφορίας και της δυνατότητας παρέμβασης από την Ανώτερη Βαθμίδα. 

 
Η επικοινωνία μεταξύ του ΟΣΥΛΑΔΚ και των εγκατεστημένων συστημάτων ελέγχου και 
διαχείρισης της κυκλοφορίας θα βασίζεται σε πρωτόκολλο TCP/IP και η ανταλλαγή 
πληροφοριών θα πραγματοποιείται μέσω αρχείων XML.  
 
Η επικοινωνία από τα εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας 
προς τo ΟΣΥΛΑΔΚ  θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 
 

1. Κατάσταση σηματοδοτούμενου κόμβου (σε λειτουργία, εκτός λειτουργίας, σε  
σηματασφάλιση, σε βλάβη επικοινωνίας) 

2. Κυκλοφοριακές Μετρήσεις (φόρτος και ποσοστό κατάληψης) προερχόμενες από 
τους ανιχνευτές που έχουν ορισθεί από το χρήστη να αποστέλλονται από τους 
ρυθμιστές κυκλοφορίας και τα ανεξάρτητα συστήματα ανίχνευσης. Το αρχείο των 
κυκλοφοριακών μετρήσεων θα περιλαμβάνει πέρα από τα παραπάνω τις εξής 
πληροφορίες: 

i. Τον κωδικό αναγνώρισης του ρυθμιστή ή του ανεξάρτητου συστήματος 
ανίχνευσης που απέστειλε τις μετρήσεις 

ii. Τον κωδικό αναγνώρισης του ανιχνευτή 
iii. Τη λειτουργική κατάσταση του ανιχνευτή (σε λειτουργία, σε βλάβη) 
iv. Την χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της μέτρησης (σε ώρες, λεπτά, δτλ) 

3. Αριθμός τρέχοντος σηματοδοτικού προγράμματος 
4. Τις ενδείξεις και τη διάρκειά τους -Time to green και Time to red- από επιλεγμένες 

σηματοδοτικές ομάδες επί των διαδρομών που θα παρέχονται συνεργατικές 
υπηρεσίες  

 
Tα τελικά περιεχόμενα του αρχείου (δεδομένα) θα καθοριστούν από τον ανάδοχο σε 
συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. 
 
Τo ΟΣΥΛΑΔΚ αφού επεξεργασθεί τα δεδομένα που λαμβάνει από τα εγκατεστημένα 
συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας θα προβαίνει σε απόφαση 
πραγματοποίησης ειδικών στρατηγικών ρύθμισης της κυκλοφορίας. Η εκάστοτε στρατηγική 
θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο σηματοδοτικό πρόγραμμα για ρυθμιστή ή ομάδα 
ρυθμιστών κυκλοφορίας, σε παροχή ενημέρωσης προς τους μετακινούμενους ή και σε 
συνδυασμούς αυτών. Η επικοινωνία από τo ΟΣΥΛΑΔΚ προς τα εγκατεστημένα συστήματα 
ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας θα περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: 
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1. Εντολή έναρξης στρατηγικής 
2. Εντολή ένταξης ρυθμιστή/ρυθμιστών κυκλοφορίας σε σηματοδοτικό πρόγραμμα 
3. Εντολή λήξης στρατηγικής 

 
Η εντολή έναρξης στρατηγικής δεν θα δίδεται περιοδικά αλλά μόνο σε περιπτώσεις όπου 
κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή στρατηγικής για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.  
 
Η εντολή λήξης στρατηγικής θα επαναφέρει τους ρυθμιστές, μέσω κατάλληλης εντολής από 
τα αντίστοιχα κέντρα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, στη βασική τους κατάσταση 
λειτουργίας. 
 
Εναλλακτικά, η εντολή έναρξης της στρατηγικής θα μπορεί να περιλαμβάνει και διάρκεια 
εφαρμογής. 
 
Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αποστολής της πληροφορίας από τα εγκατεστημένα 
συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας και της καταχώρισής της στo 
ΟΣΥΛΑΔΚ θα πρέπει να είναι μικρότερος/ίσος των 60 ως 90 δευτερολέπτων.  
 

4.1 Συσχέτιση με παραδοτέα 
 
Οι εργασίες στην παρούσα ενότητα εργασίας θα αποτυπωθούν στα παρακάτω παραδοτέα. 

 Παραδοτέο Π1.4  Τελική Αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης  

 Παραδοτέο Π2.4α  Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ  

 Παραδοτέο Π2.4β  Τελική Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ. 
 
Αναλυτικά τα παραδοτέα του έργου περιγράφονται στο κεφάλαιο 10 του παρόντος. 
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5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
 
Συνολικά στο έργο θα γίνουν παρεμβάσεις σε 125 σηματοδοτούμενους κόμβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 καθώς και στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. Οι 
προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιγράφονται παρακάτω. 
 

5.1 Προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε ρυθμιστές κυκλοφορίας 
 
Για την επίτευξη του πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής 
στρατηγικών στους κόμβους των περιοχών αναφοράς που έχουν προσδιοριστεί, παρακάτω 
περιγράφονται ανά άξονα οι αντίστοιχοι τύποι των ρυθμιστών σε 58 σημεία. 
 
a. Από τη συμβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως με Αντώνη Τρίτση μέχρι τη συμβολή των 

οδών Βασιλέως Γεωργίου με 3ης Σεπτεμβρίου (Δημαρχείο) περιλαμβάνονται συνολικά 23 
σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις. Από τις 23 σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις οι 8 
έχουν ορισθεί ως κόμβοι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής 
στρατηγικών. Οι ρυθμιστές αυτού του οδικού τμήματος είναι κατασκευασμένοι από τον 
οίκο SIEMENS. 

b. Από τη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή με Βούλγαρη μέχρι τη συμβολή των οδών Κ. 
Καραμανλή με Γρηγ. Λαμπράκη περιλαμβάνονται 12 σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις. 
Από τις 12 σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις οι 7 έχουν ορισθεί ως κόμβοι πλήρους 
ελέγχου ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Και οι 7 κόμβοι 
αποτελούνται από ρυθμιστές τύπου MR, κατασκευής του οίκου Siemens. 

c. Από τη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή με Γρηγ. Λαμπράκη μέχρι τη συμβολή των 
οδών Εγνατία με 26ης Οκτωβρίου και Λαγκαδά (Πλατεία Δημοκρατίας) περιλαμβάνονται 
13 σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις. Από τις 13 σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις οι 
7 έχουν ορισθεί ως κόμβοι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και 
εφαρμογής στρατηγικών. Και οι 7 κόμβοι αποτελούνται από ρυθμιστές τύπου MR και 
κατασκευάζονται από τον οίκο Siemens. 

d. Από τη συμβολή των οδών Εγνατία με 26ης Οκτωβρίου και Λαγκαδά μέχρι τη συμβολή 
των οδών Μοναστηρίου με Αγ. Παρασκευής περιλαμβάνονται 7 σηματοδοτούμενες 
διασταυρώσεις. Από τις 7 σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις οι 3 έχουν ορισθεί να ως 
κόμβοι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Οι 3 
αυτοί κόμβοι είναι εφοδιασμένοι με ρυθμιστές τύπου MR, κατασκευής του οίκου 
Siemens. 

e. Από τη βόρεια πλευρά της πόλης ο άξονας που οδηγεί στο κέντρο της είναι αυτός της 
οδού Λαγκαδά. Ο άξονας της οδού Λαγκαδά αποτελείται από 13 σηματοδοτούμενες 
διασταυρώσεις. Από τους 13 σηματοδοτούμενους κόμβους, αυτοί που έχουν ορισθεί ως 
κόμβοι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών 
είναι 2. Και οι 2 κόμβοι που έχουν επιλεγεί είναι εφοδιασμένοι με ρυθμιστές τύπου MR, 
κατασκευής του οίκοι Siemens. 

f. Από την δυτική είσοδο της πόλης και συγκεκριμένα από τη συμβολή των οδών 
Κουντουριώτου – Σαλαμίνος μέχρι την Πλατεία Λευκού Πύργου υπάρχουν συνολικά 7 
σηματοδοτούμενοι κόμβοι. Από τους 7 σηματοδοτούμενους κόμβους οι 3 έχουν ορισθεί 
ως κόμβοι πλήρους ελέγχους, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. 
Οι 2 από τους 3 είναι εφοδιασμένοι με ρυθμιστές τύπου SX ενώ ο 1 είναι εφοδιασμένος 
με ρυθμιστή τύπου MR. Και οι δύο τύπου ρυθμιστών που συναντώνται σε αυτό το οδικό 
τμήμα είναι κατασκευής του οίκου Siemens. 
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g. Από τη Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι τη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου με Μ. 
Αλεξάνδρου (Καλαμαριά) περιλαμβάνονται 16 σηματοδοτούμενοι κόμβοι. Από τους 16 
σηματοδοτούμενους κόμβους οι 2 έχουν ορισθεί ως κόμβοι πλήρους ελέγχου, 
ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Οι 2 αυτοί κόμβοι είναι 
εφοδιασμένοι με ανιχνευτές τύπου MR, κατασκευής του οίκου Siemens. 

h. Από την ΕΟ Θες/νίκης Αεροδρομίου με τη διασταύρωση Πολυγύρου (Πράσινα Φανάρια) 
μέχρι τη συμβολή των οδών Εθνική Αντιστάσεως με Ερυθρού Σταυρού (Στρατόπεδο 
Νταλίπη) περιλαμβάνονται συνολικά 14 σηματοδοτούμενους κόμβους. Από τους 16 
σηματοδοτούμενους κόμβους οι 5 έχουν ορισθεί ως κόμβοι πλήρους ελέγχου, 
ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Από τους 5 κόμβους οι 3 
ρυθμιστές είναι κατασκευής του οίκου Siemens ενώ οι υπόλοιποι 2 είναι κατασκευής της 
εταιρείας SCAE. 

i. Ο άξονας της οδού Αγίου Δημητρίου που διασχίζει την πόλη από τα δυτικά προς τα 
ανατολικά αποτελείται από 15 σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις. Από τις 15 
σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις οι 2 έχουν ορισθεί ως κόμβοι πλήρους ελέγχου, 
ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Ο ένας κόμβος είναι 
εφοδιασμένος με ρυθμιστή τύπου SX ενώ ο άλλος είναι εφοδιασμένος με ρυθμιστή 
τύπου MR. Και οι δύο ρυθμιστές είναι κατασκευής του οίκου Siemens. 

j. Ο άξονας που ορίζεται από την οδό Τζων Κέννεντυ και τις κάθετες σε αυτών Φωκά και 
Ελαιώνων αποτελείται από 2 σηματοδοτούμενους κόμβους. Και οι δύο 
σηματοδοτούμενοι κόμβοι έχουν ορισθεί ως κόμβοι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της 
κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Οι δύο αυτοί κόμβοι είναι εφοδιασμένοι με 
ρυθμιστές του οίκου Siemens. 

k. Ο άξονας της οδού Γρηγ. Λαμπράκη αποτελείται από 11 σηματοδοτούμενους κόμβους. 
Οι 3 από τους 11 έχουν ορισθεί ως κόμβοι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της 
κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Και οι 3 ρυθμιστές που υπάρχουν στους 
κόμβους είναι τύπου MR και κατασκευής του οίκου Siemens. 

l. Ο άξονας της οδού Δελφών αποτελείται από 14 σηματοδοτούμενους κόμβους. Οι 2 από 
αυτούς έχουν ορισθεί ως κόμβοι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και 
εφαρμογής στρατηγικών. Οι κόμβοι αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ρυθμιστές τύπου MR, 
κατασκευής του οίκου Siemens. 

m. Η διασταύρωση που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Λεωφ. Στρατού και 
Καυτατζόγλου έχει ορισθεί ως κόμβος πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας 
και εφαρμογής στρατηγικών. Ο κόμβος αυτός έχει έναν ρυθμιστή τύπου MR, 
κατασκευής του οίκου Siemens. 

n. Η διασταύρωση που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Νικ. Πλαστήρα και 
Αναξιμάνδρου έχει ορισθεί ως κόμβος πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας 
και εφαρμογής στρατηγικών. Ο κόμβος αυτός είναι εφοδιασμένος με ένα ρυθμιστή 
τύπου MR, κατασκευής του οίκου Siemens. 

o. Η διασταύρωση που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Αλ. Παπαναστασίου και Νικ. 
Πλαστήρα έχει ορισθεί ως κόμβος πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και 
εφαρμογής στρατηγικών. Ο κόμβος αυτός είναι εφοδιασμένος με έναν ρυθμιστή τύπου 
MR, κατασκευής του οίκου Siemens. 

p. Από την συμβολή των οδών Δυτική Είσοδος με Δάφνης μέχρι τη συμβολή των οδών 
Δυτική Είσοδος με Βουτυρά περιλαμβάνονται 3 σηματοδοτούμενοι κόμβοι. Και οι 3 
αυτοί κόμβοι έχουν ορισθεί ως κόμβοι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας 
και εφαρμογής στρατηγικών. Οι τρεις κόμβοι είναι εφοδιασμένοι με ρυθμιστές της 
εταιρείας SCAE. 

q. Από τη διασταύρωση της ΧΑΝΘ μέχρι τη διασταύρωση της οδού Πολυτεχνείου με την 
οδό 26ης Οκτωβρίου περιλαμβάνονται συνολικά 12 σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις. 
Οι σηματοδότες αυτού του οδικού τμήματος αποτελούνται από ρυθμιστές τύπου ITC2 
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κατασκευής του οίκου SWARCO. Όλοι συμπεριλαμβάνονται στους κόμβους πλήρους 
ελέγχου, ανίχνευσης κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών, και οι απαραίτητες 
εργασίες προσδιορίζονται σε θέματα επικοινωνίας και περιγράφονται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο 5.3 του παρόντος. 

 
Η αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων ρυθμιστών όπου θα απαιτηθούν παρεμβάσεις, 
ώστε αυτοί να ενταχθούν πλήρως στα αντίστοιχα κέντρα ελέγχου του ενοποιημένου 
κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. 
 

 

5.2 Προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε συστήματα ανίχνευσης κυκλοφορίας 
 
Για την επίτευξη του πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής 
στρατηγικών στους κόμβους των περιοχών αναφοράς που έχουν προσδιοριστεί, παρακάτω 
περιγράφονται ανά άξονα οι 450 μαγνητικοί ανιχνευτές που απαιτείται να εγκατασταθούν. 
 
1. Ο άξονας που ορίζεται από τη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου 

με 3ης Σεπτεμβρίου και Μ. Αλεξάνδρου αποτελείται από 4 σηματοδοτούμενους κόμβους 
πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για να 
επιτευχθεί η ανίχνευση της κυκλοφορίας κατά μήκος αυτού του άξονα χρειάζονται 
συνολικά 33 ανιχνευτές. 

2. Στις διασταυρώσεις που ορίζονται από τη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου με 
Εθνικής Αμύνης και Αγίου Δημητρίου με Κατσιμίδη χρειάζονται συνολικά 23 ανιχνευτές 
καθώς οι δύο αυτοί κόμβοι είναι κόμβοι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας 
και εφαρμογής στρατηγικών. 

3. Ο άξονας που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Βασ. Όλγας με Μοσχονησίων και Βασ. 
Όλγας με Μ. Μπότσαρη αποτελείται από 6 σηματοδοτούμενους κόμβους πλήρους 
ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για να επιτευχθεί η 
ανίχνευση της κυκλοφορίας κατά μήκος του ανωτέρου άξονα χρειάζονται 35 συνολικά 
ανιχνευτές. 

4. Ο άξονας που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Δελφών με 25ης Μαρτίου και Δελφών 
με Μ. Μπότσαρη αποτελείται από 2 σηματοδοτούμενους κόμβους πλήρους ελέγχου, 
ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για να υπάρξει πλήρης 
ανίχνευση της κυκλοφορίας στους 2 αυτούς κόμβους χρειάζονται 8 συνολικά ανιχνευτές. 

5. Ο άξονας που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Εγνατία με 3ης Σεπτεμβρίου και 
Εγνατία με 26ης Οκτωβρίου και Λαγκαδά (πλατεία Δημοκρατίας) αποτελείται από 
συνολικά 8 σηματοδοτούμενους κόμβους πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της 
κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για την πλήρη ανίχνευση της κυκλοφορίας 
κατά μήκος αυτού του άξονα χρειάζονται 64 ανιχνευτές. 

6. Ο άξονας που ορίζεται από την συμβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως με Μ. Αντύπα και 
Εθν. Αντιστάσεως με Αιγαίου αποτελείται από 3 σηματοδοτούμενους κόμβους πλήρους 
ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για την ανίχνευση 
της κυκλοφορίας χρειάζονται συνολικά 28 ανιχνευτές. 

7. Κατά τον άξονα της οδού Κ. Καραμανλή και συγκεκριμένα από την Βούλγαρη μέχρι τη 
Γρηγ. Λαμπράκη υπάρχουν 7 σηματοδοτούμενοι κόμβοι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης 
της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Στο σύνολο του οδικού αυτού άξονα 
χρειάζονται για την ανίχνευση της κυκλοφορίας 71 ανιχνευτές. 

8. Ο άξονας που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Κουντουριώτου με Ναυμαχίας Λήμνου 
και Κουντουριώτου με Σαλαμίνος αποτελείται από 2 σηματοδοτούμενους κόμβους 
πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για να γίνει 
η ανίχνευση της κυκλοφορίας στον άξονα αυτό χρειάζονται συνολικά 8 ανιχνευτές. 
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9. Ο άξονας της οδού Λαγκάδα από την συμβολή με την οδό Ακριτών μέχρι τη συμβολή με 
την οδό Καραολή Δημητρίου αποτελείται από 2 σηματοδοτούμενους κόμβους πλήρους 
ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για την επίτευξη της 
πλήρους ανίχνευσης της κυκλοφορίας χρειάζονται συνολικά 21 ανιχνευτές. 

10. Ο άξονας που διασχίζει την περιοχή της Τούμπας (Γρηγ. Λαμπράκη) από την συμβολή με 
την οδό Σταγειρίτη μέχρι τη συμβολή με την οδό Κλεάνθους αποτελείται από 3 
σηματοδοτούμενους κόμβους πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και 
εφαρμογής στρατηγικών. Για την ανίχνευση της κυκλοφορίας σε αυτό τον άξονα 
χρειάζονται 17 ανιχνευτές. 

11. Ο άξονας που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Μοναστηρίου με Μιχαήλ Καλλού και 
Μοναστηρίου με Αγίων Πάντων αποτελείται από 3 σηματοδοτούμενους κόμβους 
πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για την 
πλήρη ανίχνευση της κυκλοφορίας κατά μήκος του οδικού αυτού τμήματος απαιτούνται 
24 ανιχνευτές. 

12. Ο άξονας που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Λεωφ. Νίκης με Ι. Δραγούμη μέχρι την 
πλατεία Λευκού Πύργου αποτελείται από 2 σηματοδοτούμενους κόμβους πλήρους 
ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Ο αριθμός των 
ανιχνευτών για την πλήρη ανίχνευση της κυκλοφορίας σε αυτό το οδικό τμήμα είναι 14. 

13. Ο άξονας που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Τζων Κέννεντυ με Ελαιώνων και Τζων 
Κέννεντυ με Φωκά αποτελείται από 2 σηματοδοτούμενους κόμβους πλήρους ελέγχου, 
ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για την ανίχνευση της 
κυκλοφορίας χρειάζονται 14 ανιχνευτές. 

14. Ο κόμβος που ορίζεται από την οδό Γ. Παπανδρέου και την οδό 25ης Μαρτίου είναι 
κόμβος πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για 
την ανίχνευση της κυκλοφορίας χρειάζονται 5 ανιχνευτές. 

15. Ο κόμβος που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου με Μ. Μπότσαρη είναι 
πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για την 
ανίχνευση της κυκλοφορίας σε αυτό τον κόμβο χρειάζονται 5 ανιχνευτές. 

16. Ο κόμβος που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Αλ. Παπαναστασίου με Νικ. Πλαστήρα 
είναι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για 
την πλήρη ανίχνευση της κυκλοφορίας απαιτούνται 6 ανιχνευτές. 

17. Ο κόμβος που ορίζεται από τη συμβολή των οδών Νικ. Πλαστήρα και Αναξιμάνδρου 
είναι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για 
την ανίχνευση της κυκλοφορίας σε αυτό τον κόμβο χρειάζονται 5 ανιχνευτές. 

18. Ο κόμβος που ορίζεται από την συμβολή των οδών Λεωφ. Στρατού και Καυτατζόγλου 
είναι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για 
την ανίχνευση της κυκλοφορίας χρειάζονται συνολικά 8 ανιχνευτές. 

19. Ο άξονας που ορίζεται από την συμβολή των οδών Δυτική Είσοδος με Βουτυρά και 
Δυτική Είσοδος με Δάφνης αποτελείται από 3 σηματοδοτούμενους κόμβους πλήρους 
ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής στρατηγικών. Για την πλήρη 
ανίχνευση της κυκλοφορίας κατά μήκος του ανωτέρου άξονα χρειάζονται συνολικά 23 
ανιχνευτές. 

20. Ο άξονας που ορίζεται από την Ε.Ο. Θες/νίκης Αεροδρομίου από τη διασταύρωση του 
ΙΚΕΑ μέχρι τη διασταύρωση Πολυγύρου (Πράσινα Φανάρια) αποτελείται από 2 
σηματοδοτούμενους κόμβους πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και 
εφαρμογής στρατηγικών. Για την ανίχνευση της κυκλοφορίας απαιτούνται συνολικά 24 
ανιχνευτές. 

21. Οι κόμβοι Νεάπολης – Νεάπολη (Κ3), Νεάπολης – Αερογέφυρα (Κ2) και Επταπυργίου 
(Ανθέων) είναι πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής 
στρατηγικών. Για την πλήρη ανίχνευση της κυκλοφορίας στους παραπάνω κόμβους 
χρειάζονται συνολικά 14 ανιχνευτές. 
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Ο αριθμός των ανιχνευτών για κάθε κόμβο ορίζεται με βάση τον αριθμό των 
χρησιμοποιούμενων λωρίδων κυκλοφορίας. 
 
Σε κάθε ένα από τους παραπάνω κόμβους θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 1 access 
point για τη διασύνδεση με τον υφιστάμενο ρυθμιστή κυκλοφορίας και 4 repeaters για την 
ασύρματη μετάδοση των σημάτων των αισθητήρων, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
λειτουργίας και διασύνδεσης των μαγνητικών ανιχνευτών. 
 
Η αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων ανιχνευτών όπου θα απαιτηθούν 
παρεμβάσεις, ώστε να συλλέγονται τα απαραίτητα δεδομένα κυκλοφορίας βρίσκεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος. 
 
 

5.3 Προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε δίκτυα επικοινωνίας 
5.3.1 Αναβάθμιση δικτύου επικοινωνίας στην οδό Τσιμισκή 
 
Στο υφιστάμενο δίκτυο χάλκινων καλωδίων, που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση των 
ρυθμιστών, υπάρχουν αρκετά προβληματικά σημεία, εξαιτίας των οποίων η επικοινωνία 
μεταξύ των κόμβων είναι ασταθής ή χαμηλής ποιότητας. Τα προβλήματα οφείλονται σε 
διάφορους λόγους, όπως η ποιότητα των καλωδίων λόγω παλαιότητας, η έλλειψη αρκετών 
διαθέσιμων ενεργών ζευγών αγωγών - εξαιτίας εξωτερικών επεμβάσεων - για την 
υλοποίηση όλων των απαραίτητων διασυνδέσεων κ.α. 
 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά και να διασφαλιστεί η καλύτερη 
δυνατή απόδοση του συστήματος θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα υβριδικό δίκτυο 
επικοινωνιών. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιεί όσα υφιστάμενα ζεύγη αγωγών 
είναι αξιόπιστα και παράλληλα να υλοποιεί κατάλληλο αριθμό συνδέσεων 3G/4G με το 
Κέντρο Ελέγχου ώστε να αποκατασταθούν όλες οι προβληματικές συνδέσεις. Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν οι παρακάτω απαιτήσεις επικοινωνίας: 

• Λειτουργία adaptive control 500 MB/ρυθμιστή/μήνα 
• Λειτουργία TLA 100 MB/ρυθμιστή/μήνα 
• Latency επικοινωνίας από ρυθμιστή σε ρυθμιστή < 200ms  

Λαμβάνοντας υπόψη την προσφερόμενη ταχύτητα σύνδεσης στα επιλεγμένα άκρα, οι 
ρυθμιστές θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε κατάλληλο αριθμό ώστε να διασφαλίζεται η 
απαραίτητη ταχύτητα επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου. Επιπλέον,  θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
όπου υπάρχει ήδη εκτεταμένη χρήση του δικτύου GPRS από τους χρήστες κινητής 
τηλεφωνίας, που επιβαρύνει σημαντικά τις προσφερόμενες ταχύτητες σύνδεσης. 
Η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα υποδίκτυα που θα δημιουργηθούν θα επιτυγχάνεται 
μέσω του Κέντρου Ελέγχου, επομένως θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι η συνολική 
καθυστέρηση των 2 συνδέσεων δε θα ξεπερνά το 1sec, ώστε να εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα του συνολικού συστήματος.  
Για την υλοποίηση της λύσης αυτής θα απαιτηθεί η προμήθεια κατάλληλου ασυρμάτου 
εξοπλισμού (κεραία και cellular router), ο οποίος θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε κόμβο 
που θα γίνει κόμβος του ασύρματου δικτύου. Επιπλέον, θα πρέπει να  εγκατασταθεί  
αντίστοιχος εξοπλισμός και στο Κέντρο Ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται η ασύρματη 
επικοινωνία με τους κόμβους στο πεδίο, μέσω VPN.  
 
Βάσει των παραπάνω, η προτεινόμενη λύση φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Στους εμπλεκόμενους κόμβους θα απαιτηθεί επαναπρογραμματισμός των SHDSL modems 
ώστε να διασφαλιστεί τόσο η επικοινωνία αναμεσά στους κόμβους κάθε υποδικτύου όσο 
και μεταξύ των γειτονικών υποδικτύων.  
 
 

5.3.2 Επέκταση και Αναβάθμιση του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή 

 
Όσον αφορά το Κέντρο Ελέγχου της οδού Τσιμισκή προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες 
επεκτάσεων και αναβαθμίσεων: 

 Εισαγωγή προγραμμάτων σηματοδότησης σταθερού χρόνου, ώστε να επιτρέπεται η 
εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου σύμφωνα με τις εντολές της ανώτερης βαθμίδας. 

 Εισαγωγή λειτουργιών ελέγχου βάσει χρονοδιαγράμματος ή επιλογής 
προγράμματος σηματοδότησης ανάλογα με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες 
(time based και traffic actuated plan selection). 

 Ρύθμιση κεντρικού λογισμικού για την ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών βάσει 
των εντολών της ανώτερης βαθμίδας 

 Εγκατάσταση REST APIs για την επικοινωνία με την ανώτερη βαθμίδα 
 
 

5.4 Παρεμβάσεις στο Κέντρο Τηλεπιτείρησης και Απομακρυσμένου Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδοότησης του «Β! Τομέα» 

 
Για την ολοκλήρωση του Συστήματος Ενοποίησης των Κέντρων και την αποδοτική του 
λειτουργία, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει ένα διακομιστή επικοινωνίας (frontend) 
κατάλληλο για το Κέντρο Τηλεπιτείρησης και Απομακρυσμένου Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδοότησης του «Β! Τομέα», με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση των αντίστοιχων 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της ΔΤΕ/ΠΚΜ και λειτουργικά θα 
είναι συμβατός με τους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα και τις 
αναβαθμισμένες τους ιδιότητες, ενώ παράλληλα θα παρέχει την αναγκαία 
διαλειτουργικότητα που προβλέπεται από την ανώτερη βαθμίδα.  
Ο υπό προμήθεια διακομιστής επικοινωνίας θα διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργικές 
ικανότητες: 

 Να ελέγχει δυναμικά τις εγκαταστάσεις του πεδίου μέσω των ρυθμιστών 
κυκλοφορίας, καθώς και αυτούς τους ιδίους, με τον τρόπο που αναφέρεται 
παρακάτω. 
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 Να επικοινωνεί με την Ανώτερη Βαθμίδα για την αποστολή πληροφοριών σχετικά 
με τη λειτουργική κατάσταση των ρυθμιστών, των μετρήσεων κυκλοφορίας και τη 
λήψη εντολών ελέγχου των εγκαταστάσεων, τέλος δε για την εφαρμογή 
συνεργατικών υπηρεσιών (C-ITS, GLOSA). 

 
Στον διακομιστή θα υπάρχει η βάση δεδομένων του συστήματος (database), το λογισμικό 
επικοινωνίας του διακομιστή με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας (front end), το λογισμικό της 
διεπαφής με τους χρήστες, το λογισμικό για τη διαμόρφωση (configuration) του 
προγραμματισμού του συστήματος αλλά και των ρυθμιστών κυκλοφορίας, τέλος δε το 
λογισμικό προσομοίωσης του συστήματος για τον έλεγχο των παραμέτρων του πριν την 
επιθυμητή εφαρμογή της διαμόρφωσης του προγράμματος σε πραγματικές συνθήκες.  
 
 

5.3.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
 
Με την προμήθεια του διακομιστή επικοινωνίας, το Κέντρο Ελέγχου του Β’ Τομέα θα πρέπει 
να διαθέτει τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά:  
1. Θα βρίσκεται σε μόνιμη και ταυτόχρονη επικοινωνία με όλους τους ρυθμιστές 

κυκλοφορίας, οι οποίοι είναι ενταγμένοι σ’ αυτό, με σκοπό αφενός τούτοι να 
ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονα, αφετέρου να μεταδίδονται από και 
προς αυτούς πληροφορίες όπως η τρέχουσα λειτουργική κατάσταση των ρυθμιστών 
(π.χ. το εφαρμοζόμενο σ’ αυτούς σηματοδοτικό πρόγραμμα και η εκάστοτε ένδειξη των 
σηματοδοτών), οι μετρήσεις κυκλοφορίας, τα συμβάντα και οι βλάβες, τέλος δε οι 
εντολές για εφαρμογή σηματοδοτικών προγραμμάτων ή γενικότερων στρατηγικών 
κυκλοφοριακής ρύθμισης. Επίσης, θα επιλέγονται και θα εκτελούνται από 
εξουσιοδοτημένο χειριστή, χειρισμοί που αφορούν τη λειτουργία των ρυθμιστών 
κυκλοφορίας, όπως π.χ. αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας (mode), επιλογή 
συγκεκριμένου σηματοδοτικού προγράμματος από τα ενταμιευμένα στην μνήμη του 
ρυθμιστή κλπ. Στους χειρισμούς του συστήματος και υπό τις παραπάνω επίσης 
προϋποθέσεις (παρέμβαση εξουσιοδοτημένου χειριστή), συμπεριλαμβάνεται και η εκ 
του μακρόθεν πρόσβαση στο πλήρες μενού των ρυθμιστών, η επιλογή του τρόπου 
λειτουργίας και του εφαρμοζόμενου σηματοδοτικού προγράμματος ενός ρυθμιστή, 
αλλά και η τροποποίηση του προγράμματός του. Τέλος θα είναι δυνατή η αποστολή 
ενός νέου προγράμματος για ενταμίευση στη μνήμη του. Με όμοιο τρόπο θα είναι 
δυνατή και η εκ του μακρόθεν αναβάθμιση του λογισμικού (firmware) ενός ρυθμιστή. 

2. Στο Κέντρο Ελέγχου θα απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο η τρέχουσα κατάσταση των 
ρυθμιστών κυκλοφορίας και οι τυχόν βλάβες τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
δηλαδή βλαβών των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, το σύστημα θα έχει τη 
δυνατότητα να αποστέλλει αυτόματα στα υπεύθυνα για την εποπτεία και την 
συντήρηση των εγκαταστάσεων άτομα, μηνύματα μέσω e-mail. 

3. Οι μετρήσεις κυκλοφορίας, οι οποίες συλλέγονται στους ρυθμιστές από τις θέσεις στις 
οποίες έχουν εγκατασταθεί κατάλληλα αισθητήρια ανίχνευσης της κυκλοφορίας, θα 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του συστήματος και θα παρέχεται η δυνατότητα 
ώστε ο χειριστής τούτου να μπορεί να επεξεργάζεται τις συλλεγόμενες μετρήσεις 
κυκλοφορίας και να δημιουργεί αναφορές και/είτε διαγράμματα κατάλληλα για την 
ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης στο πεδίο. 

4. Οποιοδήποτε ανωμαλία συμβαίνει στην κανονική λειτουργία των ρυθμιστών 
κυκλοφορίας (βλάβη, απώλεια επικοινωνίας κ.τ.λ.) θα καταγράφεται και θα 
αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του συστήματος, το οποίο θα διαθέτει το 
κατάλληλο λογισμικό για την επεξεργασία και εμφάνιση του αρχείου με το «ιστορικό» 
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λειτουργίας του συνόλου, μέρους είτε ενός εκάστου εκ των ρυθμιστών, όπως επίσης και 
για τη δημιουργία ηλεκτρονικών σχετικών αναφορών (reports). 

5. Το σύστημα θα διαθέτει την ικανότητα απεικόνισης των σηματοδοτικών προγραμμάτων 
των κόμβων, με τις αντίστοιχες μήτρες αντιμαχομένων, όπως και των οριζοντιογραφιών 
τους με τη διάταξη των φωτεινών σηματοδοτών είτε/και άλλων σχετικών αρχείων. Οι 
κόμβοι θα εμφανίζονται με γραφικό παραστατικό τρόπο τόσο σε ένα γενικό χάρτη της 
περιοχής όσο και ανά ιδιαίτερη κυκλοφοριακή ζώνη, η οποία θα καθορίζεται κατά την 
γενική οργάνωση (Configuration) του υπόψη αρχείου του χάρτη. Στο ιδιαίτερο σχέδιο 
(οριζοντιογραφία) αποτύπωσης του κάθε κόμβου που θα περιέχονται όλα τα στοιχεία 
της εγκατάστασης (κυκλοφ. διαμόρφωση, σηματοδότες, αισθητήρια κυκλοφορίας κλπ.), 
θα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο τόσο οι τρέχουσες ενδείξεις όλων των 
σηματοδοτών (πράσινο – κίτρινο – κόκκινο - παλλόμενο), όσο και η εξέλιξη του 
διαγράμματος του σηματοδοτικού προγράμματος. Θα εμφανίζονται επίσης οι 
αντίστοιχες τρέχουσες τιμές των μετρήσεων των ανιχνευτών κυκλοφορίας (εάν βεβαίως 
τούτοι προβλέπεται να υπάρχουν), η ταυτότητα του τρέχοντος προγράμματος, η 
τρέχουσα κατάσταση και ο τρόπος λειτουργίας (mode) κεντρικός ή ανεξάρτητος, με ή 
χωρίς επενέργεια από την κυκλοφορία κ.λ.π. του ρυθμιστή κυκλοφορίας. 

6. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα ορισμού διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης 
(privileges) ανά χειριστή, ώστε μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα να έχουν πρόσβαση και 
να μπορούν να εκτελούν τις αντίστοιχες διατεταγμένες λειτουργίες. 

7. Η διεπαφή των χειριστών θα μπορεί να είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου (internet). 
8. Η επικοινωνία των ρυθμιστών κυκλοφορίας με το διακομιστή επικοινωνίας θα 

επιτυγχάνεται μέσω ασύρματης σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας (GPRS/3G). 
9. Το λογισμικό του Κέντρο Ελέγχου θα έχει την ικανότητα να ρυθμίζει την κυκλοφορία 

των οχημάτων σε ένα απομονωμένο κόμβο, είτε σε  μία αρτηρία ή σε μία περιοχή, 
μεταβάλλοντας το χρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών των συνδεδεμένων 
ρυθμιστών, με τις εξής τρεις διαφορετικές μεθόδους ελέγχου (traffic control): 

 Με επιλογή σηματοδοτικών προγραμμάτων σταθερού χρόνου, σύμφωνα με Ετήσιο 
Χρονοδιάγραμμα (time table control). 

 Με δυναμική επιλογή σηματοδοτικών προγραμμάτων σταθερού χρόνου (responsive 
control). 

 Με προσαρμοστική εφαρμογή των σηματοδοτικών προγραμμάτων (adaptive control). 
10. Η «προοδευτική ρύθμιση πρασίνου» (green wave) θα επιτυγχάνεται μέσω του 

συγχρονισμού των ωρολογίων των ρυθμιστών. 
11. Για την επικοινωνία με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου ή με άλλο τρίτο σύστημα, με 

σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εφαρμογή στρατηγικών κυκλοφοριακής 
ρύθμισης, το Κέντρο Ελέγχου θα διαθέτει ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίας με αρχεία 
XML. 

12. Στο πλαίσιο της πληροφόρησης των οδηγών και γενικότερα της διάθεσης προς τους 
πολίτες συνεργατικών υπηρεσιών (C-ITS), το Κέντρο Ελέγχου θα έχει την ικανότητα να 
αποστέλλει τις τρέχουσες ενδείξεις και την προβλεπόμενη διάρκειά τους (time-to-green 
και time-to-red) συγκεκριμένων φωτεινών σηματοδοτών μίας εγκατάστασης προς την 
Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου ή προς τρίτο σύστημα. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι 
κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν -όπως προαναφέρθηκε- σε συνεργατικές 
υπηρεσίες, όπως η υπηρεσία GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory). 

 
 

5.4 Συσχέτιση με παραδοτέα 
 
Οι εργασίες στην παρούσα ενότητα εργασίας θα αποτυπωθούν στα παρακάτω παραδοτέα. 

 Παραδοτέο Π2.1α  Παραλαβή εξοπλισμού & λογισμικού Κέντρου Ελέγχου  
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 Παραδοτέο Π2.1β  Εγκατασταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων 
ΚΕΚ   

 Παραδοτέο Π2.2α  Παραλαβή εξοπλισμών Πεδίου  

 Παραδοτέο Π2.2β  Εγκατασταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων 
εξοπλισμών πεδίου  

 
Αναλυτικά τα παραδοτέα του έργου περιγράφονται στο κεφάλαιο 10 του παρόντος. 
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6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της 
κυκλοφοριακής κατάστασης της πόλης και, σε περιπτώσεις συγκεκριμένων αξόνων, εκ νέου 
εκπόνηση μελετών και ανασύνταξη κυκλοφοριακών προγραμμάτων σηματορύθμισης των 
υπό μελέτη κόμβων. Στο δυναμικό περιβάλλον της κυκλοφορίας είναι φυσιολογικό να 
τροποποιούνται οι ανάγκες εξυπηρέτησης των οχημάτων και να εξελίσσεται και ο τρόπος 
αντιμετώπισής τους. Επιπλέον είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν και προγράμματα 
σηματορύθμισης, τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους στόχους του ΟΣΥΛΑΔΚ και 
των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας. 
 

6.1 Επικαιροποίηση προγραμμάτων σηματοδότησης 
 
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητο να εκπονηθούν επκαιροποιημένα 
προγράμματα σηματορύθμισης για τους παρακάτω 125 κόμβους, οι οποίο αποτελούν και 
το σύνολο των κόμβων όπου θα πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος, ανίχνευση, ενημέρωση 
και εφαρμογή στρατηγικών καθώς αυτών όπου θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή 
στρατηγικών: 
 

1. 3ης Σεπτεμβρίου - Αγίου Δημητρίου 
2. 3ης Σεπτεμβρίου - Ανδρονίκου (Πλατεία ΔΕΗ) 

        3ης Σεπτεμβρίου - Μ. Αλεξάνδρου 
3. 3ης Σεπτεμβρίου – Στρατού 
4. Αγίου Δημητρίου – Εθνικής Αμύνης 
5. Αγίου Δημητρίου - Κατσιμίδη 
6. Ανδριανουπόλεως – Αιγαίου 
7. Ανδριανουπόλεως – Περικλέους 
8. Βασ. Γεωργίου - Ναπολέοντος Ζέρβα 

Βασ. Γεωργίου - Σαρανταπόρου 
9. Βασ. Όλγας - 25ης Μαρτίου 
10. Βασ. Όλγας – Γραβιάς 

Βασ. Όλγας - Κριεζότου 
11. Βασ. Όλγας – Δελφών 

Βασ. Όλγας - Πλούτωνος 
12. Βασ. Όλγας - Θεμ. Σοφούλη 
13. Βασ. Όλγας – Καλλιδοπούλου 
14. Βασ. Όλγας – Καραϊσκάκη 
15. Βασ. Όλγας - Κοσμά Αιτολού 
16. Βασ. Όλγας - Μ. Μπότσαρη 
17. Βασ. Όλγας – Μοσχονησίων 

Βασ. Όλγας - Ψελλού 
18. Βασ. Όλγας - Π. Συνδίκα 
19. Βασ. Όλγας – Παρασκευοπούλου 

Βασ. Όλγας - Αγ. Τριάδος 
Βασ. Όλγας - Αρχ. Μουσείου 

20. Γ. Παπανδρέου - 25ης Μαρτίου 
21. Γ. Παπανδρέου – Γραβιάς 

Γ. Παπανδρέου – Κριεζότου 
22. Γ. Παπανδρέου - Θεμ. Σοφούλη 
23. Γ. Παπανδρέου - Μητρ. Κυδωνίων 



 

Σελίδα 40 από 105 
 

24. Γ. Παπανδρέου – Πλούτωνος 
25. Δελφών - 25ης Μαρτίου 
26. Δελφών - Μ. Μπότσαρη 
27. Δυτ. Είσοδος - Βουτυρά (Κ2) 
28. Δυτ. Είσοδος - Δάφνης (Κ5) 
29. Δυτ. Είσοδος - Καββακίων (Κ1) 
30. Δυτ. Είσοδος - Κολέττη (Κ4) 
31. Δυτ. Είσοδος - Πίψου (Κ3) 
32. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Αεροδρομίου - "Κουμεντάκη" 
33. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Αεροδρομίου - Διαβαλκανικό ΙΚΕΑ 
34. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Αεροδρομίου - Σχολή Πολέμου 
35. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Αεροδρομίου Διαστ. Πολυγύρου "Πράσινα Φανάρια" 
36. Εγνατία  - 26ης Οκτωβρίου - Λαγκαδά 
37. Εγνατία - 3ης Σεπτεμβρίου 
38. Εγνατία - Αγ. Σοφίας 
39. Εγνατία – Αντιγονιδών 
40. Εγνατία – Αριστοτέλους 
41. Εγνατία – Βενιζέλου 
42. Εγνατία – Δωδεκανήσου 
43. Εγνατία - Εθν. Αμύνης - Αγγελάκη (Συντριβάνι) 
44. Εγνατία - Είσοδος ΑΠΘ 
45. Εγνατία – Ι. Δραγούμη 
46. Εγνατία – Ιασονίδου 
47. Εγνατία – Πατρ. Ιωακείμ 
48. Εγνατία - Μητρ. Γενναδίου 
49. Δελφών – Π.Συνδίκα 
50. Εθνικής Αντιστάσεως - Αιγαίου 
51. Εθνικής Αντιστάσεως - Αμφιτρήτης – Μουσχουντή 
52. Εθνικής Αντιστάσεως - Γήπεδο ΠΑΟΚ 
53. Εθνικής Αντιστάσεως – Ηλέκτρας 
54. Εθνικής Αντιστάσεως - Μ. Αλεξάνδρου 
55. Εθνικής Αντιστάσεως - Μ. Αντύπα 
56. Εθνικής Αντιστάσεως – Μιστρά 
57. Εθνικής Αντιστάσεως – Περικλέους 
58. Εθνικής Αντιστάσεως - Περιφερειακή 
59. Εθνικής Αντιστάσεως -Στρ. Νταλίπη 
60. Ελ. Βενιζέλου - Μ. Αλεξάνδρου 
61. Καραμανλή - 25ης Μαρτίου 
62. Καραμανλή - 28ης Οκτωβρίου 
63. Καραμανλή - Βούλγαρη 
64. Καραμανλή - Κατσιμίδη 
65. Καραμανλή - Καυταντζόγλου 
66. Καραμανλή - Κλεάνθους 
67. Καραμανλή - Λαμπράκη 
68. Καραμανλή - Μ. Μπότσαρη 
69. Καραμανλή - Π. Συνδίκα 
70. Καραμανλή - Παπαναστασίου 
71. Καραμανλή - Παπάφη 
72. Καραμανλή - Πατρ. Γρηγορίου Ε' 
73. Κόμβος Επταπυργίου (Ανθέων) 
74. Κόμβος Νεάπολης (Κ2) - Αερογέφυρα 
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75. Κόμβος Νεάπολης (Κ3) - Νεάπολη 
76. Κουντουριώτου - Ναυμαχίας Λίμνου 

Κουντουριώτου – Σαλαμίνος 
77. Λαγκαδά – Δραγουμάνου 
78. Λαγκαδά - Αγ. Πάντων 
79. Λαγκαδά – Νεοχωρίου 
80. Λαγκαδά - Αγ. Γεωργίου – Κατηφάρη 
81. Λαγκαδά – Ακριτών 
82. Λαγκαδά - Καραολή Δημητρίου 
83. Λαγκαδά - Γρ.Λαμπράκη - Χρ.Σμύρνης  
84. Λαγκαδά- Θηβών – Τζαβέλλα 
85. Λαγκαδα – Κύπρου 
86. Λαγκαδά - Λ.Στρατού 
87. Λαμπράκη - Διαγόρα 
88. Λαμπράκη - Κλεάνθους 
89. Λαμπράκη - Σταγειρίτη 
90. Λεωφ. Νίκης - Αγ. Σοφίας 
91. Λεωφ. Νίκης - Ι. Δραγούμη 
92. Λεωφ. Νίκης – Κομνηνών 
93. Λεωφ. Νίκης - Στρατ. Καλάρη 
94. Μ. Αλεξάνδρου - Αγ. Τριάδας 
95. Μ. Αλεξάνδρου – Έντινσον 
96. Μ. Αλεξάνδρου – Καλλιδοπούλου 
97. Μ. Αλεξάνδρου – Καραϊσκάκη 
98. Μ. Αλεξάνδρου - Μ. Μπότσαρη 
99. Μ. Αλεξάνδρου - Νικόγλου 

100. Μ. Αλεξάνδρου - Π. Συνδίκα 
101. Μ. Αλεξάνδρου – Παρασκευοπούλου 
102. Μ. Αλεξάνδρου – Χατζή 
103. Μοναστηρίου - Αγ. Πάντων 
104. Μοναστηρίου - Αναγεννήσεως (ΝΣΣ) 
105. Μοναστηρίου - Κωλέττη 
106. Μοναστηρίου - Μαντείων (Γιαννιτσών) 
107. Μοναστηρίου - Μιχαήλ Καλλού 
108. Παπαναστασίου - Πλαστήρα 
109. Πλαστήρα - Αναξιμάνδρου 
110. Πλατεία Λευκού Πύργου 
111. Πολυτεχνείου - 26ης Οκτωβρίου 
112. Πολυτεχνείου - Δωδεκανήσου 
113. Στρατού - Καυτατζόγλου 
114. Τζων Κέννεντυ - Ελαιώνων (Αριστοτέλειο) 
115. Τζων Κέννεντυ - Φωκά 
116. Τσιμισκή – Αγ. Σοφίας 
117. Τσιμισκή – Αριστοτέλους 
118. Τσιμισκή – Βενιζέλου 
119. Τσιμισκή – Εθν. Αμύνης 
120. Τσιμισκή - Ι. Δραγούμη 
121. Τσιμισκή – Κ. Ντήλ 
122. Τσιμισκή – Κομνηνών 
123. Τσιμισκή – Π. Μελλά 
124. Τσιμισκή – Π. Π. Γερμανού 



 

Σελίδα 42 από 105 
 

125. Τσιμισκή – ΧΑΝΘ 
Οι τελικοί κόμβοι θα επιλεγούν σε συνενόηση με την αναθέτουσα αρχή και δεν 
μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά περισσότερο από 10% από το συνολικό αριθμό των 
125 κόμβων που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα. 

 

6.2 Συσχέτιση με παραδοτέα 
 
Οι εργασίες στην παρούσα ενότητα εργασίας θα αποτυπωθούν στα παρακάτω παραδοτέα. 

 Παραδοτέο Π1.2.α  Νεα Προγράμματα σηματοδότησης στους κόμβους των 
περιοχών  

 Παραδοτέο Π1.2.β  Εφαρμογή Νεων Προγράμματα σηματοδότησης στους 
κόμβους των περιοχών παρέμβασης  

 
Αναλυτικά τα παραδοτέα του έργου περιγράφονται στο κεφάλαιο 10 του παρόντος. 
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7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ  
 

7.1 Γενική Περιγραφή  
 
Το σύστημα ενημέρωσης μετακινούμενων  έχει ως σκοπό την συνολική αξιοποίηση των 
πηγών δεδομένων κυκλοφορίας, που ενοποιούνται μέσω της ανωτέρας βαθμίδας, καθώς 
και την ενοποιημένη διαχείριση των ηλεκτρονικών πινακίδων που προ-υπάρχουν στην 
Θεσσαλονίκη και αυτών που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης. 
Επιπλέον θα αναπτυχθεί η κατάλληλη διεπαφή για την παροχή της κυκλοφοριακής 
πληροφορίας προς οποιοδήποτε τρίτο σύστημα ή εφαρμογή μέσω ανοιχτού ΑΡΙ, καθώς και 
εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με χρήσιμες πληροφορίες προς τους οδηγούς.    
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα παρακάτω αντικείμενα: 
1 Προμήθεια και εγκατάσταση 5 ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων που 

θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία ώστε να συμπληρώσουν το υφιστάμενο δίκτυο 
VMS μέσα στην πόλη 

2 Προμήθεια και εγκατάσταση 12 ανιχνευτών κυκλοφορίας για υπολογισμό χρόνων 
διαδρομής τύπου Bluetooth, που θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία ώστε να 
συμπληρώσουν το υφιστάμενο δίκτυο BT μέσα στην πόλη. Πέντε εξ’ αυτών θα 
τοποθετηθούν στις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνημάτων που θα εγκατασταθούν στο 
πλαίσιο του παρόντος. 

3 Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για την διαχείριση των ηλεκτρονικών 
πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) 

4 Προσαρμογή βιβλιοθήκης μηνυμάτων με στόχο την υποστήριξη των στρατηγικών 
πληροφόρησης 

Υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για στρατηγικό συντονισμό μεταξύ των εφαρμογών 

Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και κοινών υποδομών που θα επιτρέψουν στους φορείς 

να λάβουν τις κατάλληλες δράσεις για να επιτύχουν τους στόχους των υπηρεσιών και τις 

δράσεις διαχείρισης που σχετίζονται με την κυκλοφορία, τη βιώσιμη αστική κινητιικότητα 

και το περιβάλλον. 

Η εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων είναι ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει 

συντονισμό στρατηγικού επιπέδου μεταξύ εφαρμογών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 

για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης της κινητικότητας. Τα κύρια χαρακτηριστικά που 

πρέπει να παρέχονται κατ’ ελάχιστο είναι τα εξής: 

 Παρακολούθηση καταστάσεων: διασύνδεση με υποδομές και άλλες εφαρμογές για την 

παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης. Η εφαρμογή πρέπει να μπορεί να χειρίζεται 

ταυτόχρονα πολλαπλά δεδομένα εισόδου. 

 Στρατηγικός έλεγχος: σειρά ενεργειών που μπορούν να ενεργοποιηθούν / 

απενεργοποιηθούν, με βάση την πραγματική κατάσταση κυκλοφορίας, π.χ. να 

τροποποιείται το περιεχόμενο σε επιλεγμένα VMS. Η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να 

χειρίζεται απεριόριστο αριθμό ελέγχων. 

 Χειροκίνητος έλεγχος: λειτουργικότητα που επιτρέπει στον χειριστή να επεμβαίνει 

χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή και να καθορίζει το σενάριο που πρέπει να ενεργοποιηθεί. 

 GUI: η παρακολούθηση καθορισμένων σεναρίων και σημείων ελέγχου θα πρέπει να είναι 

δυνατή μέσω γραφικής διεπαφής χρήστη. 
 
Η εφαρμογή θα ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα συστήματα της πλατφόρμας, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιμα κυκλοφοριακά δεδομένα και συμβάντα κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας. 
 



 

Σελίδα 44 από 105 
 

7.2 Διασύνδεση με την ανώτερη βαθμίδα & δημιουργία ΑΡΙ 
 
Θα πρέπει να γίνει διασύνδεση με την ανώτερη βαθμίδα με στόχο την επέκταση των 
στρατηγικών διαχείρισης και ελέγχου και την επικοινωνία (μέσω της ανώτερης βαθμίδας) 
με τα άλλα κεντρικά  συστήματα διαχείρισης.  
 

7.3 Εφαρμογή διαχείρισης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση διαδικτυακής εφαρμογής για την απομακρυσμένη διαχείριση 
του προσφερόμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Μέσω της εφαρμογής ο χειριστής θα 
πρέπει να μπορεί απομακρυσμένα να ρυθμίσει και να αναβαθμίσει (Firmware Upgrade) τον 
εξοπλισμό. Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει πιστοποιημένη πρόσβαση. 
 

7.4 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 
 
Στο ΚΕ θα πρέπει να προμηθευτεί, εγκατασταθεί και ρυθμιστεί κατάλληλος εξοπλισμός, 
ώστε να επιτυγχάνεται η ασύρματη επικοινωνία με τον εξοπλισμό πεδίου, μέσω VPN.  
Τέλος, ο εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί συνδεθεί στη προσφερόμενη διαδικτυακή 
εφαρμογή διαχείρισης. 
 

7.5 Εργασίες ρύθμισης δικτύου στο κέντρο ελέγχου 
 
Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (σχεδιασμός, εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις) 
στο σύνολο του εξοπλισμού (servers, virtual machines, switches και firewall), έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία των ρυθμιστών με τoυς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές στο ΚΕ, χωρίς να επηρεαστεί η υφιστάμενη λειτουργικότητα του συστήματος. 
 

7.6 Εργασίες ενσωμάτωσης μετρητών στο κεντρικό λογισμικό  
 
Η επέκταση του συστήματος ανιχνευτών θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιηθεί και από το 
κεντρικό λογισμικό του για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών παρακολούθησης της 
κυκλοφορίας και υποστήριξης των ενεργειών αρμοδίων φορέων στην αντιμετώπιση 
κυκλοφοριακών συμβάντων. 
 
Για αυτό το λόγο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
ενσωμάτωσης των νέων ανιχνευτών, μέσω βαθμονόμησης των υφιστάμενων μοντελων. 
 

7.7 Ανιχνευτές κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth  
 
Σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 12 
ανιχνευτών καταγραφής διέλευσης οχημάτων μέσω «ασύρματης» τεχνολογίας Bluetooth. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι εφικτή η καταγραφή φορητών συσκευών, έτσι ώστε να 
είναι δυνατός ο υπολογισμός της μέσης ταχύτητας και του χρόνου διέλευσης οχημάτων από 
σημείο επιτήρησης σε σημείο επιτήρησης στο επιτηρούμενο τμήμα του οδικού δικτύου. Η 
αναγνώριση των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται σε εύρος τουλάχιστον 10 
μέτρων από το σημείο εγκατάστασης του εκάστοτε ανιχνευτή. 
Η καταγραφή των δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω 
πληροφορίες: 

• Διακριτή αναγνώριση συσκευής ανιχνευτή. 
• Διακριτή αναγνώριση ανιχνεύσιμης συσκευής 
• Ημερομηνία και ώρα καταγραφής (σε επίπεδο δευτερολέπτου) 
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Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η μεταφορά των δεδομένων θα μπορεί να γίνει 
τουλάχιστον με GPRS και με δυνατότητα μελλοντικά για εναλλακτικές μεθόδους, όπως 
Ethernet, LTE, κτλ. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των 
δεδομένων τοπικά, δηλαδή σε συσκευή πεδίου που διαθέτει βάση δεδομένων (π.χ. σε 
κάρτα μνήμης microSD). Τέλος, θα πρέπει να διατεθούν διεπαφές επικοινωνίας τύπου USB 
ή/και RS485/422 για την επί τόπου συλλογή των δεδομένων. Οι συσκευές θα μπορούν 
μελλοντικά να αναβαθμιστούν ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερες λειτουργίες μέσω 
διαφορετικών αισθητήρων. 
 
Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για 
encryption στην μεταφορά των δεδομένων, ενώ μετά την αποστολή τους αυτά θα μπορούν 
να διαγραφούν από την συσκευή. 
 
Η συλλογή των προ-αναφερθέντων δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεχή 
βάση, δηλαδή 365 ημέρες το έτος, ενώ τα δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται σε 
«πραγματικό» χρόνο στο ΚΕ (ανά πέντε (5) λεπτά ως μέγιστο χρονικό διάστημα).  
Ο αισθητήρας θα πρέπει να φιλοξενείται σε ερμάριο IP 66.  
Περιβαλλοντικές συνθήκες: 

• Θερμοκρασία: -25oC έως 70oC 
• Yγρασία 95% 

Θα πρέπει να μπορεί να δέχεται πολλαπλές κεραίες. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει αφενός να διασφαλίσει τη μικρότερη όχληση του περιβάλλοντος και 
αφετέρου ότι δε θα απαιτηθεί διατάραξη της κυκλοφοριακής ροής κατά τη διάρκεια 
εγκατάστασης των ανιχνευτών. Θα παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης σε υφιστάμενο 
δίκτυο παροχής ενέργειας, όπως π.χ. αυτό που τροφοδοτεί τους φωτεινούς σηματοδότες. 
Σημειώνεται ότι ο παραπάνω εξοπλισμός αναμένεται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενους 
ιστούς στήριξης και η διαδικασία της ρευματοδότησης είναι υποχρέωση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
Οι συσκευές θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να 
διαθέτουν CE. 
 
 

7.8 Επέκταση Συστήματος Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) 
 
Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) αποτελούν το κύριο μέσο μετάδοσης της 
πληροφορίας σχετικά με την τρέχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση προς τους οδηγούς σε 
πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο του παρόντος προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 
νέων VMS σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου προκειμένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα του υφιστάμενου συστήματος πληροφόρησης. Έτσι προβλέπεται η 
προμήθεια και εγκατάσταση 2 πινακίδων τύπου Α σε ιστό Γ και 3 πινακίδων τύπου Β σε ιστό 
Ι. 
Οι προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των VMS για τους 2 τύπους φαίνονται στους 
παρακάτω χάρτες: 
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Χάρτης 7.1: Τοποθέτηση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων Περιοχή ΙΚΕΑ 
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Χάρτης 7.2: Τοποθέτηση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων Περιοχή Φοίνικα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χάρτης 7.3: Τοποθέτηση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων Περιοχή Καυτατζογλείου 
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Χάρτης 7.4: Τοποθέτηση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων Περιοχή Σταυρούπολης 

 
 

 
Οι παραπάνω θέσεις δύναται να αλλάξουν με υπόδειξη της επιβλέπουσας αρχής ή να 
αναπροσδιοριστούν κατά την μελέτη εφαρμογή που θα παραδώσει ο Ανάδοχος. 
 
Τα χαρακτηριστικά των πινακίδων περιγράφονται στο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 
 
 

7.9 Εφαρμογή διαχείρισης πινακίδων VMS 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός module για τη διαχείριση πινακίδων μεταβλητών 

μηνυμάτων (VMS) πολλαπλών τύπων (info-panel, full graphic, lane control, κλπ.). Το VMS 

module θα πρέπει να είναι διαδικτυακού τύπου. Θα πρέπει να παρέχει πιστοποιημένη 

πρόσβαση και να προσφέρει τις παρακάτω λειτουργίες: 
• Διαγνωστική (κατάσταση, alarms κλπ.) & λειτουργική (τρέχον μήνυμα, μηνύματα σε 

αναμονή κλπ.) κατάσταση των συνδεδεμένων πινακίδων: 

Το VMS module θα πρέπει να διαθέτει GIS χάρτη, πάνω στον οποίο θα εμφανίζονται όλες οι 

συνδεδεμένες πινακίδες, βάσει της γεωγραφικής τους θέσης. Τα εικονίδια των πινακίδων 

θα είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τη διαγνωστική και λειτουργική κατάσταση τους. 

Κάνοντας κλικ σε ένα εικονίδιο, θα πρέπει να εμφανίζεται το τρέχον μήνυμα. Κάνοντας δεξί 

κλικ σε ένα εικονίδιο, θα πρέπει να εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων εντολών 
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(ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, αλλαγή φωτεινότητας κλπ.) της πινακίδας (με βάση τις 

δυνατότητες της). 

Επιπλέον, το VMS module θα πρέπει να παρέχει και πινακοποιημένη παρουσίαση σχετικά 

με την κατάσταση των συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών συναγερμών. Για 

τους συναγερμούς, θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες πληροφορίες (βάσει των 

δυνατοτήτων των πινακίδων): 
o Timestamp 
o ID συσκευής  
o Activity/Alert/Fault ID 
o Πλήθος εμφανίσεων 
o Σοβαρότητα 
o Alert message (λεπτομερής περιγραφή) 
o Μήνυμα δράσης (προτεινόμενη ενέργεια για τον χειριστή) 
o Κατάσταση (ολοκληρωμένη, σε εκκρεμότητα, παραλήφθηκε, σε εξέλιξη). 
o ID of χειριστή που εκτέλεσε την εντολή. 
o ID χειριστή που ασχολήθηκε με το alarm 
o Διάρκεια της δραστηριότητας, ανάλογα με την περίπτωση. 

Σε περίπτωση εμφάνισης νέου συναγερμού, το VMS module θα πρέπει να ειδοποιήσει 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια (παραμετροποίηση) ομάδα χρηστών. Και οι δύο 

πληροφορίες (κατάσταση συσκευών και ανοιχτοί συναγερμοί) θα πρέπει να μπορούν να 

εξαχθούν σε αρχείο Excel και να είναι εκτυπώσιμες. 

Τέλος, θα υπάρχει διαθέσιμη και πινακοποιημένη αναφορά με όλα τα μηνύματα που έχουν 

σταλεί στις πινακίδες. 

 
• Χειροκίνητη αποστολή μηνυμάτων: 

Το VMS module θα πρέπει να επιτρέπει την αποστολή ενός καινούργιου μηνύματος σε 

επιλεγμένη πινακίδα. Ένα νέο μήνυμα θα πρέπει να μπορεί να προετοιμαστεί γρήγορα και 

να σταλεί στην επιλεγμένη πινακίδα VMS καθορίζοντας τις ακόλουθες παραμέτρους: 
o Διάταξη πινακίδας, 
o περιεχόμενο μηνύματος (γραφικά και κείμενο), 
o προτεραιότητα μηνύματος, 
o ισχύς μηνύματος (ημερομηνία και ώρα έναρξης / λήξης) 

Το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να είναι είτε ελεύθερο κείμενο ή ένα 

προκαθορισμένο μήνυμα από το αποθετήριο (inventory) του module. Το VMS module θα 

πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε μόνο οι χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα να έχουν 

τη δυνατότητα να δημιουργούν νέα μηνύματα στο χώρο αποθήκευσης. Οι υπόλοιποι 

χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μόνο από τη λίστα των ήδη 

διαμορφωμένων μηνυμάτων. Ο χειριστής θα πρέπει επίσης να μπορεί να σβήνει τις 

πινακίδες στέλνοντας κενά μηνύματα. Η εγκυρότητα ενός μηνύματος θα μπορεί επίσης να 

ρυθμιστεί για ειδικές ενεργοποιήσεις όπως: 
o συνεχής ενεργοποίηση 
o περιοδικές επαναλήψεις κατά την περίοδο ισχύος 
o εβδομαδιαίες επαναλήψεις κατά την περίοδο ισχύος 

Το VMS module θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης κατάργησης των 

μηνυμάτων, όταν ολοκληρωθεί η ισχύουσα περίοδος αυτών. 

Οι λεπτομέρειες του μηνύματος θα αποθηκεύονται αυτόματα στη βάση δεδομένων, ώστε 

να επιτρέπεται η γρήγορη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη των μηνυμάτων που έχουν 

προηγουμένως καταχωρηθεί. 
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Κατά την προετοιμασία ενός νέου μηνύματος, ο χειριστής θα πρέπει να μπορεί να δει τη 

λίστα των μηνυμάτων που βρίσκονται σε ουρά αναμονής για την επιλεγμένη πινακίδα. Για 

κάθε τέτοιο μήνυμα, θα εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους ισχύος 

και την προτεραιότητά του. Ο χειριστής θα πρέπει επίσης να μπορεί να αλληλεπιδρά με τα 

μηνύματα που βρίσκονται στην ουρά αναμονής ώστε να ενημερώσει οποιαδήποτε ιδιότητα 

μηνύματος (περιεχόμενο πληροφοριών, προτεραιότητα, εγκυρότητα κ.λπ.). 

Τέλος, οι χειριστές θα πρέπει να μπορούν να στέλνουν μηνύματα σε πολλαπλές πινακίδες, 

προσδιορίζοντας τις ακόλουθες παραμέτρους: 
o Όνομα ομάδας πινακίδων, 
o ισχύς μηνύματος (ημερομηνία και ώρα έναρξης / λήξης), 
o προτεραιότητα, 
o επιλεγμένες πινακίδες, 
o περιεχόμενο μηνυμάτων (γραφικά και κείμενο) 

Κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης του VMS module, ο χειριστής θα μπορεί να προετοιμάζει 

τον κατάλογο των εμπλεκόμενων πινακίδων και τα περιεχόμενα του μηνύματος που θα 

εμφανιστούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορετικοί τύποι VMS θα μπορούσαν να έχουν 

διαφορετικές δυνατότητες εμφάνισης, κατά τη διαμόρφωση πολλαπλών μηνυμάτων το 

VMS module θα παρέχει βοήθεια προς τον χειριστή να αντιστοιχεί το κατάλληλο 

περιεχόμενο στις κατάλληλες πινακίδες, ομαδοποιώντας τες βάσει τον κατασκευαστή / 

μοντέλο ή ακόμη και μεμονωμένα. Το VMS module θα πρέπει να ελέγχει αυτόματα τη 

συνέπεια των μηνυμάτων προς αποστολή βάσει κανόνων διαμόρφωσης. Τα "πολλαπλά 

μηνύματα" θα ορίζονται ως κατάλογος επιλεγμένων πινακίδων και κατάλογος 

εφαρμοζόμενων περιεχομένων και θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. 

 
• Έλεγχος πινακίδων βάσει χρόνου: 

Το VMS module θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα καθορισμού σεναρίων μηνυμάτων. 

Η λειτουργία σεναρίων μηνυμάτων είναι παρόμοια διαδικασία με την αποστολή 

πολλαπλών μηνυμάτων, αλλά είναι χρήσιμη όταν πρέπει να οριστούν διαφορετικές 

περίοδοι εμφάνισης για το σύνολο των μηνυμάτων που εμπλέκονται. 

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτή, θα πρέπει να είναι δυνατός ο καθορισμός της 

περιόδου επαναληψιμότητας, σε επίπεδο εβδομάδας, ημερών, ή συγκεκριμένων ωρών 

κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. 

 
• Αυτόματη ενεργοποίηση μηνυμάτων βάσει κυκλοφοριακών συμβάντων: 

Το VMS module θα παρέχει ενέργειες ανάδρασης, βάσει προκαθορισμένων κανόνων, για 

τουλάχιστον τους παρακάτω τύπους κυκλοφοριακών συμβάντων: 
o Ατύχημα μπροστά 
o Οδός κλειστή μπροστά 
o Δύο δεξιές λωρίδες κλειστές μπροστά 
o Δύο αριστερές λωρίδες κλειστές μπροστά 
o Δεξιά λωρίδα κλειστή μπροστά 
o Αριστερή λωρίδα κλειστή μπροστά 
o Οδικά έργα μπροστά 
o Κίνδυνος βρεγμένου οδοστρώματος 
o Πρόβλεψη βροχής 

Επιπλέον, το VMS module θα πρέπει να μπορεί να αναδρά σε κάθε τύπο συμβάντος που 

εισάγεται χειροκίνητα από τους χειριστές. 
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• Διαχείριση πινακίδων, χωρίς να επηρεάζεται το υπόλοιπο σύστημα: 

Η παραμετροποίηση του VMS module θα πρέπει να είναι μια εύκολη διαδικασία, η οποία 

θα επιτρέπει στον χειριστή να προσθέτει, τροποποιεί και διαγράφει πινακίδες. 

Τέλος, όσον αφορά την διαχείριση των VMS τα μηνύματα που θα στέλνονται θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμα και προς τρίτα συστήματα και ειδικά την ανώτερη βαθμίδα μέσω 

κατάλληλου ΑΡΙ, οποιασδήποτε μορφής (π.χ. web service, REST call κ.λπ.). 
 
 

7.10 Συσχέτιση με παραδοτέα 
 
Οι εργασίες στην παρούσα ενότητα εργασίας θα αποτυπωθούν στα παρακάτω παραδοτέα. 

 Παραδοτέο Π2.3α  Παραλαβη εξοπλισμού Συνεργατικών ΕΣΜ 

 Παραδοτέο Π2.3β Εγκατασταση και θέση σε λειτουργία των Συνεργατικών 
ΕΣΜ  

 
Αναλυτικά τα παραδοτέα του έργου περιγράφονται στο κεφάλαιο 10 του παρόντος. 
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8. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – C-ITS 
 
Tα συνεργατικά συστήματα ευφυών μεταφορών (C-ITS) αφορούν την ανάπτυξη της 
κατάλληλης υποδομής και λογισμικού ώστε να υποστηριχθούν δυο υπηρεσίες προς τους 
οδηγούς: 

 Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA): Υπηρεσία ενημέρωσης για την 
προβλεπόμενη διάρκεια της πράσινης και κόκκινης ένδειξης των σχετικών φωτ. 
σηματοδοτών καθώς και την προτεινόμενη ταχύτητα πορείας ώστε το όχημα να 
κινηθεί βέλτιστα από άποψη ασφάλειας, μείωσης του χρόνου αναμονής στον 
κόμβο και μείωσης εκπομπής ρύπων. 

 In vehicle signage (IVS): Υπηρεσία ενημέρωσης του μετακινούμενου/οδηγού εντός 
του οχήματος για πινακίδες σήμανσης (στατικές και δυναμικές), ώστε να 
αναγνωρίζουν οι οδηγοί δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες σε περίπτωση που δεν 
παρατηρήσουν τις πινακίδες που είναι τοποθετημένες παρά την οδό. 

 
Θα δημιουργηθεί μια κεντρική πλατφόρμα η οποία θα συλλέγει την πληροφορία SPAT & 
ΜΑΡ από τα επιμέρους συστήματα ΦΣ καθώς και των μηνυμάτων VMS από το σύστημα 
ενημέρωσης μετακινούμενων. Θα δημιουργηθεί εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για την 
παροχή των υπηρεσιών αυτών. 
 

8.1 Αρχιτεκτονική 
 
Η υπηρεσία ενημέρωσης οδηγών βασίζεται στην ανταλλαγή τυποποιημένων μηνυμάτων 
σύμφωνα με τα διεθνή standards ανάμεσα στα μέρη του συστήματος. Η πληροφορία που 
περιλαμβάνεται στα μηνύματα «γεννιέται» στον επιτηρούμενο κόμβο για την υπηρεσία 
GLOSA και στο σύστημα ενημέρωσης για την υπηρεσία IVS, και πρέπει να καταλήξει στην 
εφαρμογή για tablet ή smartphone στο όχημα του οδηγού.  
Τα τυποποιημένα μηνύματα είναι τα παρακάτω: 
 

Τυποποιημένο μήνυμα Πληροφορία που περιλαμβάνεται 

SPAT Τρέχουσα φάση προγράμματος και time stamp λήψης της 
πληροφορίας 

MAP Γεωμετρία και χαρακτηριστικά κόμβου 

IVS Τρέχουσα πληροφορία που παρουσιάζεται σε VMS και time stamp 
λήψης της πληροφορίας 

 
Τα μέρη του συστήματος που θα συμμετέχουν είναι τα παρακάτω: 

Φυσικός εξοπλισμός Λογισμικό 

Επιτηρούμενος κόμβος - 

Επιτηρούμενο VMS  

SPAT Server Εφαρμογή Λογισμικού για την δημιουργία των τυποποιημένων 
μηνυμάτων τύπου SPAT 

Σύστημα ενημέρωσης  Σύστημα ενημέρωσης μετακινούμενων 

SPAT & IVS Aggregator Κεντρική πλατφόρμα που αφενός θα λαμβάνει τα μηνύματα τύπου 
SPAT καθώς και τα μηνύματα των VMS, και αφετέρου θα δημιουργεί 
τυποποιημένα μηνύματα τα οποία θα αποστέλλει σε κατάλληλη 
εφαρμογή παρουσίασης εντός οχήματος 

Εφαρμογή παρουσίασης 
στο όχημα 

Εφαρμογή που παρέχει υπηρεσία ενημέρωσης για τον χρόνο 
πρασίνου ή κόκκινου που απομένει και προτεινόμενη ταχύτητα 
πορείας ώστε το όχημα να κινηθεί βέλτιστα από άποψη ασφάλειας και 
μείωσης εκπομπής ρύπων, καθώς και υπηρεσία ενημέρωσης 
σήμανσης 
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Η επιθυμητή ροή της πληροφορίας και των τυποποιημένων μηνυμάτων για την εφαρμογή 
της υπηρεσίας GLOSA είναι η παρακάτω: 

 Στον επιτηρούμενο κόμβο συλλέγεται η απαραίτητη πληροφορία με τις τρέχουσες 
ενδείξεις των σηματοδοτών και αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στον κατάλληλο SPAT 
server.  

 O SPAT & IVS Aggregator λαμβάνει το σύνολο των μηνυμάτων SPAT και IVS, τα 
οποία θα διαχέει προς 3α συστήματα μέσω ανοιχτού ΑΡΙ, οποιασδήποτε μορφής 
(π.χ. web service, REST call κ.λπ.). 

 H εφαρμογή επί του οχήματος λαμβάνει τα μηνύματα SPAT και TOPO και με βάση 
τα δεδομένα GPS του tablet ή smartphone και την πληροφορία από τα μηνύματα, 
παρουσιάζει εκτιμήσεις για την βέλτιστη ταχύτητα του οχήματος με στόχο την 
μείωση των εκπομπών ρύπων. 
 

Σχήμα 8.1: Αναλυτική Αρχιτεκτονική Δημιουργίας GLOSA 

 
 
 
Η επιθυμητή ροή της πληροφορίας και των τυποποιημένων μηνυμάτων για την εφαρμογή 
της υπηρεσίας IVS είναι η παρακάτω: 

 Το Σύστημα ενημέρωσης μετακινούμενων διαχέει προς 3α συστήματα τα τρέχοντα 
μηνύματα που εμφανίζονται στα VMS μέσω ανοιχτού ΑΡΙ, οποιασδήποτε μορφής 
(π.χ. web service, REST call κ.λπ.). 

 O SPAT & IVS Aggregator λαμβάνει το σύνολο των μηνυμάτων VMS, ώστε να 
δημιουργήσει τα μηνύματα IVS, τα οποία θα διαχέει προς 3α συστήματα μέσω 
ανοιχτού ΑΡΙ, οποιασδήποτε μορφής (π.χ. web service, REST call κ.λπ.). 

 H εφαρμογή επί του οχήματος λαμβάνει τα μηνύματα IVS και με βάση τα δεδομένα 
GPS του tablet ή smartphone, παρουσιάζει το σωστό μήνυμα. 
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8.2 Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τις παρακάτω εργασίες: 

 Ανάπτυξη κατάλληλου αριθμού SPAT Servers για τη συλλογή των πρωτογενών 
δεδομένων απ’ όλους τους εμπλεκόμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας 

 Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής Επικοινωνίας με τους επιτηρούμενους κόμβους 

 Δημιουργία των τοπογραφικών σχεδίων και ενσωμάτωση τους στα αντίστοιχα 
μηνύματα MAP για όλους τους εμπλεκόμενους κόμβους  

 Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής Επικοινωνίας με το Σύστημα ενημέρωσης 
μετακινούμενων. 

 Ανάπτυξη κεντρικής εφαρμογής SPAT Aggregator για  
o τη συλλογή των επιμέρους SPAT με σκοπό την αποστολή  αυτών σε εφαρμογή 

εντός οχήματος,  
o τη συλλογή των μηνυμάτων VMS από το σύστημα ενημέρωσης 

μετακινούμενων και της δημιουργίας μηνυμάτων τύπου In Vehicle Signage με 
σκοπό την αποστολή  αυτών σε εφαρμογή εντός οχήματος. 

 Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητό με σκοπό την παρουσίαση μηνυμάτων SPAT και IVS 
προς τον οδηγό. 

 
 
 
 
Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA)  
Με στόχο την δυνατότητα παροχής της πληροφορίας Green Light Optimal Speed Advisory 
(GLOSA) για συγκεκριμένες διαδρομές της κεντρικής περιοχής Θεσσαλονίκης από τους 
αντίστοιχους ρυθμιστές κυκλοφορίας θα πρέπει αυτοί να εξοπλισθούν με κατάλληλο υλικό 
και λογισμικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αυτός θα αποστέλλει την πληροφορίας 
εναπομείναντος χρόνου πρασίνου / κόκκινου στην ανώτερη βαθμίδα με ασφαλή τρόπο. 
 

8.3 Περιοχή εφαρμογής 
 
Οι συνεργατικές εφαρμογές GLOSA θα παρέχονται κατά μήκος των παρακάτω 
διαδρομών/αξόνων. 

Διαδρομή GLOSA 1 (Περιοχή αεροδρομίου 
– Εθν. Αντιστάσεως) 

Από ΕΟ Θεσ/νίκης-Αεροδρομίου διαστ. 
Πολυγύρου «Πράσινα Φανάρια» εως Εθν. 
Αντιστάσεως - Στρ. Νταλίπη 

Διαδρομή GLOSA 2 (Τσιμισκή) Από Τσιμισκή ΧΑΝΘ εως – Πολυτεχνείου – 
Δυτική Είσοδος 

 
Οι συνεργατικές εφαρμογές IVS θα παρέχονται κατά μήκος των παρακάτω 
διαδρομών/αξόνων.  

Διαδρομή IVS 1 (Περιοχή αεροδρομίου – 
Εθν. Αντιστάσεως – Β. Όλγας – Τσιμισκή – 
Δυτ. Είσοδος) 

Από ΕΟ Θεσ/νίκης-Αεροδρομίου διαστ. 
Πολυγύρου «Πράσινα Φανάρια» εως 
Δυτική Είσοδος Δάφνης Κ5 

Διαδρομή IVS 2 (Δυτ. Είσοδος – Λ. Νίκης – 
Γ. Παπανδρέου – Περιοχή αεροδρομίου) 

Από Δυτική Είσοδος Δάφνης Κ5 εως ΕΟ 
Θεσ/νίκης-Αεροδρομίου διαστ. Πολυγύρου 
«Πράσινα Φανάρια» 

Διαδρομή IVS 3 (Εγνατία / Κ. Καραμανλή / 
Μοναστηρίου) 

Από Κ. Καραμανλή / Βούλγαρη εως 
Μοναστηρίου / Μαντειών (Γιαννιτσών) 

Διαδρομή IVS 4 (Λαγκαδά) Από Πλατεία Βαρδάρη εως Λαγκαδά / 
Εσωτ. Περιφερειακή 
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Διαδρομή IVS 5 (Λαμπράκη) Από Λαμπράκη / Σταγειρίτη εως Λαμπράκη 
/ Κ. Καραμανλή 

 
 
 

8.4 Συσχέτιση με παραδοτέα 
 
Οι εργασίες στην παρούσα ενότητα εργασίας θα αποτυπωθούν στα παρακάτω παραδοτέα. 

 Παραδοτέο Π2.3α  Παραλαβη εξοπλισμού Συνεργατικών ΕΣΜ 

 Παραδοτέο Π2.3β Εγκατασταση και θέση σε λειτουργία των Συνεργατικών 
ΕΣΜ  

 
Αναλυτικά τα παραδοτέα του έργου περιγράφονται στο κεφάλαιο 10 του παρόντος. 
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9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 
Στο πλαίσιο του παρόντος θα εγκατασταθεί, θα ολοκληρωθεί με τα υφιστάμενα κέντρα 
ελέγχου κυκλοφορίας και φωτεινής σηματοδότησης (ΚΕΚ) και θα τεθεί σε λειτουργία το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τη Διαχείριση της 
Κυκλοφορίας (ΟΣΥΛΑΔΚ), το οποίο θα αποτελεί μια ανώτερη βαθμίδα καθορισμού της 
λειτουργικής ενέργειας που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων 
Διαχείρισης Φωτεινών Σηματοδοτών για την επίτευξη ελέγχου της κυκλοφορίας στην 
περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ).  Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΚΜ τη δυνατότητα πλήρους, ενιαίας και 
ολοκληρωμένης εποπτείας, διαχείρισης και ελέγχου μέσα από την εφαρμογή 
προαποφασισμένων στρατηγικών των κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή. 
 
 
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τη Διαχείριση της 
Κυκλοφορίας (ΟΣΥΛΑΔΚ) θα αποτελείται από δυο βασικά υποσυστήματα, τα οποία θα 
επιτελούν συμπληρωματικές λειτουργίες: 1) το υποσύστημα διαχείρισης σεναρίων 
(scenario manager) και 2) το υποσύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας (στo ΟΣΥΛΑΔΚ – 
Dashboard). Τα υποσυστήματα και οι βασικές λειτουργίες του ΟΣΥΛΑΔΚ παρουσιάζονται 
στο παρακάτω σχήμα. 
 
Σχήμα 9.1: Αρχιτεκτονική συστήματος ΟΣΥΛΑΔΚ και βασικές λειτουργίες του 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Ενοποιημένου Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας 
(Ανώτερη Λειτουργική Βαθμίδα)

Επίπεδο υλοποίησης 
στρατηγικών - 

Προτυποποιημένες 
διεπαφές με ΚΕΚ

Eπεξεργασία και ομογενοποίηση 
δεδομένων κυκλοφορίας από 

πολλαπλές πηγές

DSS – Dashboard

Δεδομένα πολλαπλών 
πηγών

Scenario manager

Δείκτες 
παρακολούθησης

ΒΔ κανόνων & στόχων

Δημιουργία 
στρατηγικών

Αξιολόγηση 
στρατηγικών

Επιλογή και 
βελτιστοποίηση 

στρατηγικών
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9.1 Τεχνική περιγραφή υποσυστήματος διαχείρισης σεναρίων 
 
Το υποσύστημα διαχείρισης σεναρίων θα επιτρέψει στην ΠΚΜ α) να θέσει κανόνες και 
στόχους για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο που εποπτεύεται από τα 
υφιστάμενα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας, β) να εκπονεί και να υλοποιεί ολοκληρωμένες 
στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας σε διαδρομές, άξονες και περιοχές, γ) να αξιολογεί εκ 
των προτέρων την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των στρατηγικών, δ) να 
ενεργοποιεί στρατηγικές και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις επιπτώσεις τους. Το 
υποσύστημα θα διαθέτει αμφίδρομες διεπαφές με τα υφιστάμενα κέντρα ελέγχου 
κυκλοφορίας και θα μπορεί μέσω πρότυπων επικοινωνιών να επιλέγει τα κατάλληλα 
προγράμματα σηματοδότησης για την υλοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης 
κυκλοφορίας που έχει επιλέξει. Επιπλέον, για την υλοποίηση των στρατηγικών θα μπορεί 
να ενεργοποιεί την παροχή πληροφόρησης στους μετακινούμενους, μέσω Πινακίδων 
Μεταβλητών μηνυμάτων και μέσω υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών (C-ITS). 
 
Οι στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας που θα αναπτυχθούν θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
περιλαμβάνουν 

 Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή περιοχές 

 Βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες 

 Ενημέρωση των μετακινούμενων μέσων Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων και 
υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) 

 Επαναδρομολόγηση των μετακινούμενων (re-routing) 

 Σενάρια διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης συμβάντων (π.χ. 
αθλητικά γεγονότα, πολιτιστικά γεγονότα, προγραμματισμένα έργα, διαδηλώσεις 
κ.α.) 

 
Για κάθε στρατηγική θα πρέπει να οριστούν τιμές/κατώφλια (π.χ. όρια σε κυκλοφοριακούς 
φόρτους ή χρόνους διαδρομής ή άλλα κατάλληλα μεγέθη), βάσει των οποίων θα επιλέγεται 
η ενεργοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής. 
 
Για την εφαρμογή των παραπάνω (και επιπλέον, σύμφωνα με πιθανές προτάσεις του 
αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής) στρατηγικών διαχείρισης, το οδικό δίκτυο στις 
περιοχές αναφοράς θα κατηγοριοποιηθεί σε: 

 Άξονες προτεραιότητας και αυξημένου ελέγχου/διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας και ενημέρωσης μετακινούμενων 

 Κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας 
 
Για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των στρατηγικών το ΟΣΥΛΑΔΚ θα πρέπει να 
ενσωματώνει τη χρήση κυκλοφοριακού μοντέλου προσομοίωσης της κυκλοφορίας σε 
μικροσκοπικό επίπεδο, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το σύνολο του δικτύου 
στις περιοχές αναφοράς, με πλήρη αποτύπωση της ζήτησης για μετακινήσεις (π.χ. μητρώα 
προέλευσης-προορισμού), της προσφοράς (π.χ. αναλυτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
δικτύου σε επίπεδο λωρίδας) καθώς και του ελέγχου της κυκλοφορίας (π.χ. σηματοδότες 
και προγράμματα) και της ενημέρωσης των μετακινούμενων (π.χ. πινακίδες μεταβλητών 
μηνυμάτων). Το μοντέλο θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένο τόσο ως προς το κομμάτι της 
προσφοράς όσο και ως προς το κομμάτι της ζήτησης μέχρι τη χρονική περιόδο υλοποίησης 
του παρόντος έργου. Επίσης, θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο και ελεγμένο ως προς την 
ορθότητα των αποτελεσμάτων του (ο έλεγχος ορθότητας θα πρέπει να τεκμηριωθεί 
επαρκώς). 
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Οι λειτουργικές απαιτήσεις του υποσυστήματος διαχείρισης σεναρίων περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 9.6. 
 

9.2 Τεχνική περιγραφή υποσυστήματος παρακολούθησης κυκλοφορίας 
 
Το υποσύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας θα παρέχει στους χρήστες του ΟΣΥΛΑΔΚ τη 
δυνατότητα συνολικής και ολοκληρωμένης παρακολούθησης της συνολικής κυκλοφορίας 
στο οδικό δίκτυο των περιοχών αναφοράς, όλων των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας, των 
συστημάτων και των υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το υποσύστημα θα 
παρέχει στους χρήστες του δείκτες παρακολούθησης (Key Performance Indicators - KPIs), 
διαγράμματα, πίνακες και ψηφιακούς χάρτες με κατάλληλη χρωματική αποτύπωση για 
κάθε δείκτη. 
 
Οι δυνατότητες παρακολούθησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 θέσεις και κατάσταση λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών 

 θέσεις και κατάσταση λειτουργίας ανιχνευτών κυκλοφορίας  

 θέσεις και κατάσταση λειτουργίας Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων 

 κατάσταση λειτουργίας συστημάτων πληροφόρησης μετακινούμενων και 
Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 

 τρέχοντα προγράμματα σηματοδότησης και βιβλιοθήκες προγραμμάτων 
σηματοδότησης για όλους τους σηματοδοτούμενους κόμβους 

 
Οι δείκτες παρακολούθησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Χρονοσειρές  φόρτου και σημειακής ταχύτητας 
o Ανά ανιχνευτή 
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 Χρόνοι διαδρομής  
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 Μέση ταχύτητα κυκλοφορίας οχημάτων 
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 
o Άμεση και σταθμισμένη 

 Συνθετικοί δείκτες απόδοσης λειτουργίας που λαμβάνουν υπόψη τη ροή και τη 
χωρητικότητα 

o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 

9.3 Απαιτήσεις σε δεδομένα 
 
Για τη λειτουργία των παραπάνω υποσυστημάτων θα απαιτηθεί η χρήση των παρακάτω 
συνόλων πρωτογενών δεδομένων 

 Κυκλοφοριακοί φόρτοι (ανά μονάδα χρόνου) από τα συστήματα ανίχνευσης στις 
περιοχές αναφοράς 

 Ποσοστό κατάληψης (ανά ανιχνευτή) 

 Μέσες ταχύτητες κυκλοφορίας (ανά 15 λεπτά ή λιγότερο) από τα συστήματα 
ανίχνευσης στις περιοχές αναφοράς 

 Μέσοι χρόνοι διαδρομών (ανά 15 λεπτά ή λιγότερο) από τα συστήματα ανίχνευσης 
στις περιοχές αναφοράς 

 Δεδομένα σηματοδότησης 
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o Βιβλιοθήκη προγραμμάτων 
o Τρέχων πρόγραμμα για όλους τους ρυθμιστές 
o Λειτουργική κατάσταση σηματοδοτούμενου κόμβου 

Επιπλέον, τα υποσυστήματα θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν λειτουργικά άλλα 
δεδομένα από τρίτες πηγές (π.χ. α) δεδομένα πραγματικού χρόνου από στόλους οχημάτων 
– Floating Car Data, β) συμπληρωματικά δεδομένα από κυκλοφοριακά μοντέλα και άλλα). 
 
 

9.4 Ασφάλεια 
 
Για την ανάπτυξη του ΟΣΥΛΑΔΚ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα Ασφάλειας των 
Πληροφοριακών Συστημάτων, των Εφαρμογών και των Διεπαφών. Επίσης, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών. 
 
Για θέματα ασφαλείας μικτού χαρακτήρα (οργανωτικό-τεχνικά, διοικητικό -τεχνικά), θα 
πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και των αρμοδίων στελεχών της ΠΚΜ 
για την υλοποίηση του τεχνικού τους μέρους. 
 
Η υλοποίηση των τεχνικών μέτρων θα πρέπει να γίνει με την ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση 
της λειτουργίας της ΠΚΜ και θα πρέπει να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις 
στις εφαρμογές και τα υποσυστήματα των πληροφοριακών συστημάτων που δεν 
εμπλέκονται στις λειτουργίες ασφάλειας. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί 
στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από την ΠΚΜ. 
 
 

9.5 Διαλειτουργικότητα 
 
Το ΟΣΥΛΑΔΚ θα πρέπει να είναι ανοικτό ώστε να μπορεί εύκολα ολοκληρωθεί με άλλα 
συστήματα που ενδεχομένως εγκατασταθούν μελλοντικά. 
Σε σχέση με την τεχνολογική διάσταση, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του 
ΟΣΥΛΑΔΚ για την μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, 
επεξεργάζεται και διακινεί- με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά σε: 

 Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες 
(πρότυπα δόμησης της πληροφορίας / δεδομένων και της μετα-πληροφορίας / 
δεδομένων) 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των 
πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται 
η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο). 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις 
πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών 
διαλειτουργικότητας). 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των 
πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες 
που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των 
διαλειτουργικών υπηρεσιών). 

Ειδικά για την μορφή των πληροφοριών και την υλοποίηση της ο Ανάδοχος θα πρέπει 
υποχρεωτικά να ακολουθεί τεχνολογίες XML (Επισημαίνεται ότι όλες οι διεθνείς 
προσπάθειες βασίζονται στα ανοικτά πρότυπα XML του διεθνούς οργανισμού W3C – 
http://www.w3c.org) καθώς και εξειδικευμένα τρέχοντα πρότυπα για Ευφυή Συστήματα 
Μεταφορών. 
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9.6 Διασυνδεσιμότητα 
 
Η διασυνδεσιμότητα στην παρούσα Διακήρυξη ορίζεται ως η διασυνδεσιμότητα των 
υποσυστημάτων του προτεινόμενου συστήματος που θα εγκατασταθούν μεταξύ τους αλλά 
και με υφιστάμενες εφαρμογές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική του προσφορά να 
συμπεριλάβει διεξοδική περιγραφή της λύσης όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα την 
οποία υποχρεούται να υλοποιήσει αναλαμβάνοντας τις απαραίτητες εργασίες. 
 

9.7 Λειτουργικές απαιτήσεις 
 
Το ΟΣΥΛΑΔΚ έχει τις ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις: 

 Συνεχής (24/7) και απρόσκοπτη λειτουργία 

 Πρόσβαση χρηστών μέσω κατάλληλων και ασφαλών διεπαφών και υπηρεσιών 
διαδικτύου 

 Δυνατότητα προτυποποιημένων αμφίδρομων διεπαφών (βάσει των τρεχουσών 
διεθνών προτύπων, π.χ. Datex I & II, OCIT ή αντίστοιχα) με τα υφιστάμενα Κέντρα 
Ελέγχου Κυκλοφορίας 

 Δυνατότητα ομογενοποίησης, επεξεργασίας/ανάλυσης και αποθήκευσης μεγάλου 
όγκου δεδομένων κυκλοφορίας και κινητικότητας 

 Δυνατότητα διαχείρισης σεναρίων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Δυνατότητα αποθήκευσης, επεξεργασίας και επιλογής στρατηγικών διαχείρισης 
κυκλοφορίας (με τουλάχιστον τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 9.1)  

 Δυνατότητα εκ των προτέρων αξιολόγησης επιπτώσεων στρατηγικών διαχείρισης 
κυκλοφορίας με χρήση κατάλληλων μεθόδων και προτύπων 

 Δυνατότητα επιλογής και βελτιστοποίησης στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Δυνατότητα αξιολόγησης στρατηγικών κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους και 
συγκριτικής αξιολόγησης με τιμές – στόχους 

 Δυνατότητα υλοποίησης στρατηγικών μέσω προτυποιημένων διεπαφών και 
κατάλληλων εντολών με τα υφιστάμενα κέντρα ελέγχου, τα συστήματα 
ενημέρωσης μετακινούμενων και τις υπηρεσίες Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών 

 Δυνατότητα παρακολούθησης της συνολικής κυκλοφορίας, όλων των κέντρων, 
συστημάτων και υπηρεσιών μέσω κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης, 
διαγραμμάτων, πινάκων και ψηφιακών χαρτών 

 

9.8 Άλλες απαιτήσεις 
 
Το ΟΣΥΛΑΔΚ έχει επιπλέον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών, ρόλων και επιπέδων πρόσβασης στις λειτουργίες 
του συστήματος 

 Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές πηγές (συστήματα/υπηρεσίες) δεδομένων 
κυκλοφορίας και κινητικότητας 

 Ανάπτυξη βάσει τρεχουσών προτύπων για ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης 
κυκλοφορίας 

 Παροχή οδηγιών λειτουργίας καθώς και βοηθητικών μενού για τους χρήστες 

 Παροχή όλων των μενού λειτουργίας όλων των υποσυστήματων στην Ελληνικά και 
στην Αγγλική γλώσσα 

 Δυνατότητα παραμετροποίησης από τους χρήστες των μενού λειτουργίας 
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 Τήρηση όλων των τρεχουσών κανόνων, κανονισμών και απαιτήσεων για ασφάλεια 
στην ανταλλαγή δεδομένων 

 Τήρηση όλων των τρεχουσών κανόνων, κανονισμών και απαιτήσεων για τη 
διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 Δυνατότητα απομακρυσμένης συντήρησης και αναβάθμισης 
 

 

9.9 Εγκατάσταση 
Το σύνολο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τη 

Διαχείριση της Κυκλοφορίας (ΟΣΥΛΑΔΚ) θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενες υπολογιστικές 

υποδομές (servers) της αναθέτουσας αρχής. 

 

 

9.10 Συσχέτιση με παραδοτέα 
 
Οι εργασίες στην παρούσα ενότητα εργασίας θα αποτυπωθούν στα παρακάτω παραδοτέα. 

 Παραδοτέο Π2.5.α Ενδιάμεση Λειτουργική εκδοση κεντρικού λογισμικού 
ΟΣΥΛΑΔΚ 

 Παραδοτέο Π2.5.β Τελική Λειτουργική εκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ 

 Παραδοτέο Π3.1 Αξιολογηση επιπτώσεων λειτουργίας συστήματος  

 Παραδοτέο Π3.2 Δράσεις εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό 
 
Αναλυτικά τα παραδοτέα του έργου περιγράφονται στο κεφάλαιο 10 του παρόντος. 
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10. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, και στη συνέχεια τα παραδοτέα της σύμβασης. 
 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

ΠΑΚΕΤΑ & ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Π.Ε.1 Σχεδιασμός                                     

Π.1.1α Περιοχές εφαρμογής στρατηγικών ολοκληρωμένης 

διαχείρισης                                     

Π1.2.α Νέα Προγράμματα σηματοδότησης στους κόμβους 

των περιοχών         
 

                          

Π1.2.β Εφαρμογή Νέων Προγράμματα σηματοδότησης 

στους κόμβους των περιοχών παρέμβασης               
 

                    

Π1.3.α Στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης 

κυκλοφορίας                                     

Π1.3.β Εφαρμογή Στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

κυκλοφορίας                   

Π1.4 Τελική Αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης                   

Π.Ε.2 Υλοποίηση                                     

Π2.1α Παραλαβή εξοπλισμού και λογισμικού Κέντρου 

Ελέγχου                                     

Π2.1β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των 

αναβαθμισμένων ΚΕΚ                                     

Π2.2α Παραλαβή εξοπλισμών Πεδίου 
                                    

Π2.2β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των                                     
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αναβαθμισμένων εξοπλισμών πεδίου 

Π2.3α Παραλαβή εξοπλισμού ΕΣΜ 
                                   

Π2.3β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των 

Συνεργατικών ΕΣΜ                   

Π2.4α Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ 
                  

Π2.4β Τελική Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ 
                  

Π2.5.α Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού 

ΟΣΥΛΑΔΚ                   

Π2.5.β Τελική Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού 

ΟΣΥΛΑΔΚ                   

Π.Ε.3 Υποστήριξη λειτουργίας / Αξιολόγηση                                     

Π3.1 Αξιολόγηση επιπτώσεων λειτουργίας συστήματος 
                                    

Π3.2 Δράσεις εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό 
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Παραδοτέα 
1) Παραδοτέο Π1.1α Περιοχές εφαρμογής στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

Καθορισμός περιοχών εφαρμογής στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης κυκλοφορίας 
Για τον ορισμό των περιοχών εφαρμογής των στρατηγικών ολοκληρωμένης 
διαχείρισης της κυκλοφορίας, ήτοι:  
α) Για την εκτέλεση αναγνώρισης των τυπικών κυκλοφοριακών προβλημάτων στην 
περιοχή εφαρμογής του έργου, αξιολογώντας τόσο την χωρική όσο και την χρονική 
έκταση των προβλημάτων αυτών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 
δεδομένα κυκλοφορίας και κινητικότητας, και με κατάλληλες αναλύσεις να εξάγει 
συμπεράσματα, τα οποία θα τροφοδοτήσουν επόμενες ενέργειες της πράξης 
(εκπόνηση στρατηγικών).  
β) Για την κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου σε: α) άξονες προτεραιότητας και 
αυξημένου ελέγχου/διαχείρισης κυκλοφορίας, β) κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας 
και ενημέρωσης μετακινούμενων και γ) κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας. Οι 
παραπάνω κατηγοριοποιήσεις θα οριστούν από τον ανάδοχο στο δίκτυο αναφοράς 
(στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για τη συσχέτιση με στρατηγικές 
ολοκληρωμένου ελέγχου κυκλοφορίας). 
- Ήτοι για τον ορισμό των περιοχών εφαρμογής των στρατηγικών ολοκληρωμένης 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τιμή: 1 τεμ. x 12.500€ = 12.500€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π1.1α, Τιμή: δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500 €) 

 
2) Παραδοτέο Π1.2.α Νέα Προγράμματα σηματοδότησης στους κόμβους των 

περιοχών 

Ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης, με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους 

για την εφαρμογή νέων στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης 

Για την ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης, με σκοπό τη 

βελτιστοποίησή τους χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες παραμέτρους που θα 

προκύψουν από την «Εκπόνηση των στρατηγικών» και σε συνδυασμό με τα 

αντίστοιχα κυκλοφοριακά δεδομένα (πίνακες προέλευσης–προορισμού, 

κυκλοφοριακές ροές, ποσοστά στρεφουσών κινήσεων κλπ) που θα εξάγονται 

υπολογιστικά από το Κυκλοφοριακό Μοντέλο. Οι περιοχές ενιαίου κυκλοφοριακού 

ενδιαφέροντος θα προκύψουν από τη δράση «Καθορισμός των περιοχών 

εφαρμογής στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας» του 

παραδοτέου Π1.1α. 

Για τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων σηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί 

λογισμικό βελτιστοποίησης (optimizer) αναγνωρισμένης εγκυρότητας, όπως τα 

σχετικά λογισμικά προϊόντα με τον διακριτικό τίτλο Transyt, Visum, SIDRA, CROSSIG 

ή ισοδύναμα. 

Τα ανασυνταγμένα προγράμματα σηματοδότησης θα υποβληθούν προς έγκριση 

στην Υπηρεσία σε μορφή τεύχους και θα  περιλαμβάνουν: α) οριζοντιογραφία του 

κόμβου με τη διάταξη και την αρίθμηση των σηματοδοτών, β) το διάγραμμα δομής 

- χρόνων των κινήσεων σε γραμμική μορφή, γ) τους  πίνακες αντιμαχομένων 

κινήσεων και ενδιάμεσων χρόνων, δ) σε περίπτωση λειτουργίας του κόμβου με 

μικρορύθμιση, την τεχνική έκθεση του τρόπου επενέργειας των φωρατών 

κυκλοφορίας ή, εναλλακτικά, διάγραμμα διαδοχής φάσεων, ε) το ημερολόγιο 

εφαρμογής των προγραμμάτων εβδομάδος με τα αντίστοιχα ημερήσια ωράρια.  

Τα προγράμματα θα συνοδεύονται επίσης από υπολογισμούς, ανάλυση (πίνακες 

και διαγράμματα) και εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης (Performance Index) της 

κυκλοφορίας για το εκάστοτε σενάριο, στηριγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο 

λογισμικό κυκλοφοριακής ανάλυσης.  
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Η τιμή του παρόντος ισχύει για την εφάπαξ εφαρμογή του σε κάθε κόμβο και 

περιλαμβάνει την ανασύνταξη του συνόλου των προγραμμάτων σε εφαρμογή των 

νέων στρατηγικών.  

- Ήτοι για την ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης σε 125 κόμβους. 

Τιμή: 125 τεμ. x 1.000€ = 125.000€  
 Σύνολο Παραδοτέου Π1.2.α, Τιμή: εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000 €) 

 
3) Παραδοτέο Π1.2.β Εφαρμογή Νέων Προγράμματα σηματοδότησης στους 

κόμβους των περιοχών παρέμβασης 

Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 125 ρυθμιστές κυκλοφορίας για την 

υλοποίηση νέων στρατηγικών  

Για την εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστές κυκλοφορίας με 

σκοπό την υλοποίηση νέων στρατηγικών, δηλαδή για την εφαρμογή 

βελτιστοποιημένου προγράμματος σηματοδότησης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί 

από την ανάλυση των νέων στρατηγικών.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων στρατηγικών, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

διαμορφώσει το  αντίστοιχο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας και την περίπτωση 

λειτουργίας του κόμβου με μικρορύθμιση καθώς και τη διασύνδεση των νέων 

ανιχνευτών κυκλοφορίας εφόσον τούτοι έχουν εγκατασταθεί στον κόμβο.  

Εξάλλου, στις υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από το παρόν άρθρο και 

για οποιασδήποτε μορφής αλλαγή του προγράμματος (μικρής ή μεγάλης κλίμακας, 

δομική ή/και χρονική), συμπεριλαμβάνεται επίσης η αναπροσαρμογή του μητρώου 

της εγκατάστασης κατ’ αντιστοιχία προς το αναθεωρημένο πρόγραμμα 

(τροποποίηση των σχεδίων καλωδιώσεων, μικτονομήσεων κ.λ.π). 

Το παρόν άρθρο ισχύει για την εφάπαξ εφαρμογή του σε ρυθμιστές και 

περιλαμβάνει την εφαρμογή του συνόλου των προγραμμάτων σηματοδότησης που 

εκπονήθηκαν για τις ανάγκες των νέων στρατηγικών. 
- Ήτοι για την εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 104 τεμ. ρυθμιστές 

κυκλοφορίας στον Κεντρικό Τομέα. Τιμή: 104 τεμ. x 800€ = 83.200,00 € 
- Ήτοι για την εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 12 τεμ. ρυθμιστές 

κυκλοφορίας στην οδό Τσιμιστή. Τιμή: 12 τεμ. x 800€ = 9.600,00 € 
- Ήτοι για την εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 9 τεμ. ρυθμιστές 

κυκλοφορίας στον Β’ Τομέα. Τιμή: 9 τεμ. x 800€ = 7.200,00 € 
 Σύνολο Παραδοτέου Π1.2.β, Τιμή: εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) 

 
4) Παραδοτέο Π1.3.α Στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας 

Εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας  
Για την εκπόνηση στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στις 
περιοχές εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονους κανόνες και μεθόδους για 
τη διαχείριση κυκλοφορίας σε οδικά δίκτυα, ήτοι περιλαμβάνοντας κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα:  
α) την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή 
περιοχές,  
β) τη βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες,  
γ) την ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων 
και υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS),  
δ) την επαναδρομολόγηση των μετακινούμενων (re-routing) και  
ε) σενάρια διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης συμβάντων (π.χ. 
αθλητικά γεγονότα, πολιτιστικά γεγονότα, προγραμματισμένα έργα, διαδηλώσεις 
κ.α.). 
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- Ήτοι για την εκπόνηση στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της 

κυκλοφορίας στις περιοχές εφαρμογής. Τιμή: 1 τεμ. x 15.000€ = 15.000€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π1.3.α, Τιμή: δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) 

 
5) Παραδοτέο Π1.3.β Εφαρμογή Στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

κυκλοφορίας 
Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας  
Για την εφαρμογή στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στις 
περιοχές εφαρμογής θα ληφθεί υπόψη η κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου και 
η στρατηγική διαχείρισης, κατόπιν προτάσεων  του αναδόχου ή/ και της 
αναθέτουσας αρχής, ως ακολούθως: 
α) Kατηγοριοποίηση σε άξονες προτεραιότητας και αυξημένου ελέγχου/διαχείρισης 
κυκλοφορίας,  
β) Kατηγοριοποίηση σε κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας και ενημέρωσης 
μετακινούμενων και  
γ) Kατηγοριοποίηση αποκλειστικά σε κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει και να διασφαλίσει το εφικτό και την δυνατότητα 
εφαρμογής των στρατηγικών και της επικαιροποίησης της σηματορύθμισης, 
αναφορικά με άλλους γειτονικούς σηματοδοτούμενους κόμβους, ορίζοντας 
παράλληλα τους κανόνες και τις προϋποθέσεις (π.χ. συμβάντα, μετρήσεις, όρια 
τιμών, τρόπος ενεργοποίησης στρατηγικής, τρόπος απενεργοποίησης στρατηγικής, 
διάρκεια εφαρμογής στρατηγικής κ.α.), βάσει των οποίων θα ενεργοποιούνται οι 
στρατηγικές. 
- Ήτοι για την εφαρμογή στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της 

κυκλοφορίας στις περιοχές εφαρμογής. Τιμή: 1 τεμ. x 10.000€ = 10.000€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π1.3.β, Τιμή: δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) 

 
6) Παραδοτέο Π1.4 Τελική Αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης 

Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης 
Για την εκ μέρους του αναδόχου εκπόνηση της τελικής αρχιτεκτονικής 
ολοκλήρωσης, δηλαδή για την διαμόρφωση της τελικής λειτουργικής 
αρχιτεκτονικής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων 
για τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας (ΟΣΥΛΑΔΚ), που αποτελεί (και αποκαλείται στα 
προηγούμενα) «Ανώτερη Βαθμίδα», ήτοι για τον καθορισμό της λειτουργικής 
ενέργειας που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου 
κυκλοφορίας και της φωτεινής σηματοδότησης.  
Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΚΜ τη δυνατότητα 
πλήρους, ενιαίας και ολοκληρωμένης εποπτείας, διαχείρισης και ελέγχου μέσα από 
την εφαρμογή προαποφασισμένων στρατηγικών των κυκλοφοριακών συνθηκών 
στην περιοχή και θα απαρτίζεται από δυο βασικά υποσυστήματα, τα οποία θα 
επιτελούν συμπληρωματικές  λειτουργίες: 1) το υποσύστημα διαχείρισης σεναρίων 
(scenario manager) και 2) το υποσύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας 
(Dashboard).  
1) Το υποσύστημα διαχείρισης σεναρίων (scenario manager) θα πρέπει να παρέχει 
τις παρακάτω δυνατότητες:  
α) προσδιορισμού κανόνων και στόχων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο 
οδικό δίκτυο που εποπτεύεται από τα υφιστάμενα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας,  
β) εκπόνησης και υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης 
κυκλοφορίας σε διαδρομές, άξονες και περιοχές, 
γ) εκ των προτέρων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των 
στρατηγικών,  
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δ) ενεργοποίησης στρατηγικών και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των 
επιπτώσεών τους.  
Το υπόψη υποσύστημα θα πρέπει να διαθέτει αμφίδρομες διεπαφές με τα 
υφιστάμενα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας και να μπορεί μέσω πρότυπων 
επικοινωνιών να επιλέγει τα κατάλληλα προγράμματα σηματοδότησης για την 
υλοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης κυκλοφορίας που έχει επιλέξει. Επιπλέον, 
για την υλοποίηση των στρατηγικών θα μπορεί να ενεργοποιεί την παροχή 
πληροφόρησης στους μετακινούμενους, μέσω Πινακίδων Μεταβλητών μηνυμάτων 
και μέσω υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS). 
2) Το υποσύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας (dashboard) θα πρέπει να 
παρέχει στους χρήστες του ΟΣΥΛΑΔΚ τη δυνατότητα συνολικής και ολοκληρωμένης 
παρακολούθησης της συνολικής κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, όλων των κέντρων 
ελέγχου κυκλοφορίας, των συστημάτων και των υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού, το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες του δείκτες 
παρακολούθησης (Key Performance Indicators - KPIs), διαγράμματα, πίνακες και 
ψηφιακούς χάρτες με κατάλληλη χρωματική αποτύπωση για κάθε δείκτη. Οι 
δυνατότητες παρακολούθησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  
α) θέσεις και κατάσταση λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών,  
β) θέσεις και κατάσταση λειτουργίας ανιχνευτών κυκλοφορίας,  
γ) θέσεις και κατάσταση λειτουργίας Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων,  
δ) κατάσταση λειτουργίας συστημάτων πληροφόρησης μετακινούμενων και 
Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και  
ε) τρέχοντα υλοποιούμενα προγράμματα σηματοδότησης και βιβλιοθήκες 
προγραμμάτων σηματοδότησης για όλους τους σηματοδοτούμενους κόμβους.  
Οι δείκτες παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα:  
α) χρονοσειρές φόρτου και σημειακής ταχύτητας (ανά ανιχνευτή, ανά διαδρομή, 
άξονα ή περιοχή, ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο),  
β) χρόνοι διαδρομής (ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή, ανά επιλεγμένη από το 
χρήστη χρονική περίοδο),  
γ) Μέση ταχύτητα κυκλοφορίας οχημάτων (ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή, ανά 
επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο, άμεση και σταθμισμένη) και  
δ) Συνθετικοί δείκτες απόδοσης λειτουργίας που λαμβάνουν υπόψη τη ροή και τη 
χωρητικότητα (ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή, ανά επιλεγμένη από το χρήστη 
χρονική περίοδο). 
Στην αρχιτεκτονική θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη θέματα Ασφάλειας των 
Πληροφοριακών Συστημάτων, των Εφαρμογών και των διεπαφών και να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών. Θα πρέπει 
επίσης να ληφθούν υπόψη θέματα διαλειτουργικότητας και να διασφαλιστεί ένα 
σύστημα ανοικτό, το οποίο θα μπορεί εύκολα ολοκληρωθεί με άλλα συστήματα 
που ενδεχομένως εγκατασταθούν μελλοντικά. 
Στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να 
ικανοποιηθεί το σύνολο των ακόλουθων απαιτήσεων: 

 Συνεχής (24/7) και απρόσκοπτη λειτουργία 

 Πρόσβαση χρηστών μέσω κατάλληλων και ασφαλών διεπαφών και 
υπηρεσιών διαδικτύου 

 Δυνατότητα προτυποποιημένων αμφίδρομων διεπαφών (βάσει των 
τρεχουσών διεθνών προτύπων, π.χ. Datex I & II, OCIT ή αντίστοιχα) με τα 
υφιστάμενα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας 

 Δυνατότητα ομογενοποίησης, επεξεργασίας/ανάλυσης και αποθήκευσης 
μεγάλου όγκου δεδομένων κυκλοφορίας και κινητικότητας 
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 Δυνατότητα διαχείρισης σεναρίων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Δυνατότητα αποθήκευσης, επεξεργασίας και επιλογής στρατηγικών 
διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Δυνατότητα εκ των προτέρων αξιολόγησης επιπτώσεων στρατηγικών 
διαχείρισης κυκλοφορίας με χρήση κατάλληλων μεθόδων και προτύπων 

 Δυνατότητα επιλογής και βελτιστοποίησης στρατηγικών διαχείρισης 
κυκλοφορίας 

 Δυνατότητα αξιολόγησης στρατηγικών κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους 
και συγκριτικής αξιολόγησης με τιμές – στόχους 

 Δυνατότητα υλοποίησης στρατηγικών μέσω προτυποιημένων διεπαφών και 
κατάλληλων εντολών με τα υφιστάμενα κέντρα ελέγχου, τα συστήματα 
ενημέρωσης μετακινούμενων και τις υπηρεσίες Συνεργατικών Ευφυών 
Συστημάτων Μεταφορών 

 Δυνατότητα παρακολούθησης της συνολικής κυκλοφορίας, όλων των 
κέντρων, συστημάτων και υπηρεσιών μέσω κατάλληλων δεικτών 
παρακολούθησης, διαγραμμάτων, πινάκων και ψηφιακών χαρτών. 

- Ήτοι για την εκπόνηση της τελικής αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης. Τιμή: 1 τεμ. x 
15.000€ = 15.000€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π1.4,  Τιμή:  δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) 
 
7) Παραδοτέο Π2.1α Παραλαβή εξοπλισμού και λογισμικού Κέντρου Ελέγχου 

Προμήθεια διακομιστή επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου Διαχείρισης 

Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα 
Για την προμήθεια κατάλληλου υλικού και λογισμικού εξοπλισμού του διακομιστή 
επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης, δομημένου όπως αρμόζει για την επίτευξη της λειτουργικής του 
συμβατότητας με τους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα. Ο 
διακομιστής οφείλει να διαθέτει τον αναγκαίο υλικό και λογισμικό εξοπλισμό που 
αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της Μελέτης 
και να διαθέτει την ικανότητα να επικοινωνεί, να επιτηρεί και να ελέγχει τη 
λειτουργία των ενταγμένων σ’ αυτόν ρυθμιστών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στις ως άνω Τεχνικές Προδιαγραφές. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου με τους 
ως άνω ρυθμιστές κυκλοφορίας θα υλοποιείται μέσω του διαδικτύου και με χρήση 
πρωτοκόλλου TCP/IP. Ο διακομιστής επικοινωνίας θα έχει την ικανότητα αφενός 
συνεχούς και μόνιμης ταυτόχρονης σύνδεσης με όλους τους ρυθμιστές 
κυκλοφορίας και αφετέρου να στέλνει εντολές εφαρμογής προγραμμάτων 
σηματοδότησης, να επιτηρεί τον τρόπο λειτουργίας τους, να λαμβάνει τις 
τρέχουσες ενδείξεις των φωτ. σηματοδοτών σε πραγματικό χρόνο, να λαμβάνει και 
να αποθηκεύει μηνύματα βλαβών από τον εξοπλισμό πεδίου, να λαμβάνει και να 
αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του τις καταγραφόμενες μετρήσεις κυκλοφορίας, 
να αποστέλλει νέα σηματοδοτικά προγράμματα κ.α. Ο παραπάνω διακομιστής θα 
απαρτίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία δόμησης της  λειτουργίας του: 

 από την βάση δεδομένων του συστήματος (database),  

 από το λογισμικό επικοινωνίας του διακομιστή με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας 
(frontend),  

 από το λογισμικό της διεπαφής με τους χρήστες,  

 από το λογισμικό για τη διαμόρφωση (configuration) του προγραμματισμού του 
συστήματος αλλά και των ρυθμιστών κυκλοφορίας, τέλος δε  

 από το λογισμικό προσομοίωσης του συστήματος για τον έλεγχο των 
παραμέτρων του πριν την επιθυμητή εφαρμογή της διαμόρφωσης του 
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προγράμματος σε πραγματικές συνθήκες.  
Η χωρητικότητα του διακομιστή θα καλύπτει τις απαιτήσεις εξυπηρέτησης 
τουλάχιστον 100 ρυθμιστών κυκλοφορίας. 
- Ήτοι για την προμήθεια του διακομιστή επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου 

Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα 
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, πλήρους από πλευράς υλικού 
και λογισμικού εξοπλισμού. Τιμή: 1 τεμ. x 45.500€ = 45.500€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π2.1α, Τιμή: σαράντα πεντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(45.500 €) 

 
8) Παραδοτέο Π2.1β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων 

ΚΕΚ 
1. Παραμετροποίηση και τοποθέτηση διακομιστή επικοινωνίας (frontend) του 

Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ 
Τομέα ( Ίδε Παραδοτέο Π2.1α(1). 
- Ήτοι για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση του διακομιστή επικοινωνίας 

(frontend) του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Β’ Τομέα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
σε χώρο του Κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας και θέση σε λειτουργία. Τιμή: 1 
τεμ. x 5.000€ = 5.000€ 

2. Ρύθμιση δικτύου  του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης οδού Τσιμισκή για την επικοινωνία των υποδικτύων  

Για την παροχή υπηρεσιών ρύθμισης του δικτύου επικοινωνίας του Κέντρου 

Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή 

(δρομολογήσεις, δημιουργία κατάλληλων VPN κ.λπ.), με σκοπό την ανταλλαγή 

δεδομένων ανάμεσα στα υποδίκτυα που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια 

αναβάθμισης του δικτύου επικοινωνίας ώστε να διασφαλιστεί η σωστή επικοινωνία 

τους και η συνολική καθυστέρηση των επιμέρους συνδέσεων να είναι μικρότερη 

του 1sec, ώστε να μην παρεμποδίζεται  η προσαρμοστική (fully adaptive) λειτουργία 

της φωτεινής Σηματοδότησης.  

Οι εργασίες παραμετροποίησης αφορούν τόσο τον νέο εξοπλισμό ασύρματης 

τεχνολογίας όσο και τον υφιστάμενο δικτυακό εξοπλισμό του Κέντρου. 

- Ήτοι για την ρύθμιση του δικτύου επικοινωνίας του Κέντρου Διαχείρισης 

Κυκλοφορίας της οδού Τσιμισκή. Τιμή: 1 τεμ. x 3.500€ = 3.500€ 
 Σύνολο Παραδοτέου Π2.1β, Τιμή: οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500 €) 

 
9) Παραδοτέο Π2.2α Παραλαβή εξοπλισμών Πεδίου 

1. Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την 

επικοινωνία τους με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες 

ασύρματης σύνδεσής του σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

Για την προμήθεια κατάλληλων ασύρματης μονάδων επικοινωνίας, με σκοπό την 

υλοποίηση της εν λόγω λειτουργίας μεταξύ των ρυθμιστών κυκλοφορίας και του 

αντίστοιχου Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης. Οι υπόψη μονάδες θα 

εγκαθίσταται σε υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας και θα έχουν την ικανότητα 

να είναι συμβατές και να διασυνδέονται με τον αντίστοιχο υλικό εξοπλισμό του 

Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης, στο οποίο τούτοι εντάσσονται. Στη δαπάνη του 

παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται τα έξοδα της σύνδεσης προς το δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας και λειτουργίας (συνδρομών), για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η 

σύμβαση. 

- Ήτοι για την προμήθεια 40 τεμ. ασύρματων μονάδων διεπαφής για ρυθμιστές 
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κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα. Τιμή: 40 τεμ. x 1.075€ = 43.000€ 

- Ήτοι για την προμήθεια 5 τεμ. ασύρματων μονάδων διεπαφής για ρυθμιστές 

κυκλοφορίας του Β’ Τομέα. Τιμή: 5 τεμ. x 1.075€ = 5.375€ 

2. Προμήθεια ενσύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την 

επικοινωνία τους με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης 

Για την προμήθεια κατάλληλων ενσύρματων μονάδων επικοινωνίας, με σκοπό την 

υλοποίηση της εν λόγω λειτουργίας μεταξύ ρυθμιστών κυκλοφορίας και του 

αντίστοιχου Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης. Η υπόψη μονάδα θα εγκαθίσταται 

σε υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας και θα έχουν την ικανότητα να είναι 

συμβατές και να διασυνδέονται με τον αντίστοιχο υλικό εξοπλισμό του Κέντρου 

Φωτεινής Σηματοδότησης του υπόψη Τομέα. 

- Ήτοι προμήθεια 5 τεμ. ενσύρματων μονάδας διεπαφής για ρυθμιστές 

κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα. Τιμή: 5 τεμ. x 600€ = 3.000€   

3. Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση 

υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας 

Για την προμήθεια του κατάλληλου, συμβατού υλικού και λογισμικού εξοπλισμού 

(hardware & software) με υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας, με σκοπό την 

αναβάθμισή τους, έτσι ώστε τούτοι να αποκτήσουν τεχνικά χαρακτηριστικά 

σύγχρονης τεχνολογίας. Ο εκσυγχρονισμός των ρυθμιστών κυκλοφορίας θα 

στοχεύει στην αναβάθμιση του τύπου τους ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

ιδιότητες για τη διασύνδεσή τους με υφιστάμενο Κέντρο Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης με ασύρματο τρόπο και/είτε την εφαρμογή υπηρεσιών 

Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS), για την αποστολή σε 

ανώτερη βαθμίδα τις τρέχουσες ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών (time-to-

green, time-to-red). Προβλέπεται η αντικατάσταση των απαραίτητων λειτουργικών 

μονάδων από αντίστοιχες νεότερης τεχνολογίας, ενώ διατηρούνται βασικά 

κατασκευαστικά στοιχεία των υφιστάμενων ρυθμιστών, όπως ο βοηθητικός 

εξοπλισμός, το ερμάριο (εάν διατηρείται σε καλή κατάσταση), οι εσωτερικές 

καλωδιώσεις, κ.λ.π..  

-  Ήτοι για την προμήθεια υλικολογισμικού εξοπλισμού αναβάθμισης, υλικών, 

μικροϋλικών για υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες Προδιαγραφές.  

α) Για 20 τεμ. ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας έως και 8 

σηματοδοτικών ομάδων. Τιμή: 20 τεμ. x 3.050€ = 61.000€   

β) Για 9 τεμ. ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας 9 έως και 12 

σηματοδοτικών ομάδων. Τιμή: 9 τεμ. x 3.555€ = 31.995€ 

γ) Για 16 τεμ. ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας 13 έως και 16 

σηματοδοτικών ομάδων. Τιμή: 16 τεμ. x 4.375€ = 70.000€ 

δ) Για 1 τεμ. ρυθμιστή του Β’ Τομέα χωρητικότητας 9 έως και 12 σηματοδοτικών 

ομάδων. Τιμή: 1 τεμ. x 3.555€ = 3.555€ 

ε) Για 4 τεμ. ρυθμιστές του Β’ Τομέα χωρητικότητας 13 έως και 16 

σηματοδοτικών ομάδων. Τιμή: 4 τεμ. x 4.375€ = 17.500€ 

4. Προμήθεια ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

Για την προμήθεια ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 

τύπου ενσωματούμενων εντός του οδοστρώματος, οι οποίοι εντοπίζουν την 

παρουσία και/είτε τη διέλευση οχημάτων καταμετρώντας την μεταβολή του 

μαγνητικού πεδίου της γης που προκαλείται από την παρουσία της μεταλλικής 

μάζας των οχημάτων. Η μετάδοση των σημάτων ανίχνευσης των οχημάτων προς τον 

αντίστοιχο ρυθμιστή κυκλοφορίας επιτυγχάνεται ασύρματα μέσω της αντίστοιχης 
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μονάδας διεπαφής (Access Point). Κατά τα λοιπά ο μαγνητικός αισθητήρας θα 

διαθέτει τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

- Ήτοι για την προμήθεια των μαγνητικών αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένων 

των ειδικών υλικών πάκτωσης.  

α) Για 403 τεμ. ασύρματους αισθητήρες για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα. 

Τιμή: 403 τεμ. x 585€ = 235.755€ 

β) Για 47 τεμ. ασύρματους αισθητήρες για ρυθμιστές του Β’ Τομέα. Τιμή: 47 τεμ. 

x 585€ = 27.495€ 

5. Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης 

οχημάτων μαγνητικού τύπου 

Για την προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access Point) των αισθητήρων 

ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού. Οι ασύρματες μονάδες διεπαφής θα 

επικοινωνούν με τους τοπικούς ασύρματους μαγνητικούς αισθητήρες και/είτε με 

αναμεταδότες αυτών, για τη διαβίβαση προς τους ρυθμιστές κυκλοφορίας των 

σημάτων ανίχνευσης οχημάτων που παράγουν οι μαγνητικοί αισθητήρες. Κατά τα 

λοιπά οι ασύρματες μονάδες διεπαφής θα διαθέτουν τις ιδιότητες και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

- Ήτοι για την προμήθεια των ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access Point) και 

των μονάδων επαφών ρελέ ή άλλης κατάλληλης διάταξης επικοινωνίας.  

α) Για 53 τεμ. ασύρματες μονάδες διεπαφής για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 

Τιμή: 53 τεμ. x 3.547€ = 187.991€ 

β) Για 5 τεμ. ασύρματες μονάδες διεπαφής για ρυθμιστές του Β’ Τομέα Τιμή: 5 

τεμ. x 3.547€ = 17.735€ 

6. Προμήθεια ασύρματων αναμεταδοτών για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 

μαγνητικού τύπου 

Για την προμήθεια ασύρματων αναμεταδοτών, με σκοπό την διευκόλυνση της 

ασύρματης επικοινωνίας ανάμεσα στη μονάδα διεπαφής (Access Point) και τους 

αισθητήρες κυκλοφορίας μαγνητικού τύπου. Ο αναμεταδότης χρησιμοποιείται για 

την αποκατάσταση της επικοινωνίας στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι 

μαγνητικοί αισθητήρες προβλέπεται να τοποθετηθούν σε σημείο της 

διασταύρωσης εκτός της εμβέλειας της αντίστοιχης μονάδας διεπαφής. Ο τρόπος 

λειτουργίας του αναμεταδότη, καθώς και οι ιδιότητες και τα τεχνικά του 

χαρακτηριστικά περιγράφονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

- Ήτοι για την προμήθεια ασύρματων αναμεταδοτών και του ιστού ανάρτησής 

τους. 

α) Για 213 τεμ. ασύρματους αναμεταδότες για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 

Τιμή: 213 τεμ. x 1.439€ = 306.507€ 

β) Για 22 τεμ. ασύρματους αναμεταδότες για ρυθμιστές του Β’ Τομέα Τιμή: 22 

τεμ. x 1.439€ = 31.658€ 

7. Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) 

Για την προμήθεια Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS), τύπου full matrix 

που μπορούν να εμφανίζουν τόσο κείμενο, όσο και γραφήματα (pictograms), 

κατασκευασμένων από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου ή αντίστοιχο υλικό. Η 

επικοινωνία θα υλοποιείται μέσω δικτύου GPRS. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

πινακίδων θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου EN 12966. Οι 

διαστάσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι τεχνικές επιδόσεις, οι ιδιότητες  και ο 

τρόπος λειτουργίας τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους των ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 
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- Ήτοι για την προμήθεια 5 τεμ. Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS), των 

ιστών ανάρτησής τους, των μονάδων επικοινωνίας, καθώς και όλων των μη 

κατονομαζόμενων αλλά απαραίτητων για την εγκατάσταση της Πινακίδας 

υλικών, μικροϋλικών και των δαπανών σύνδεσης και συνδρομών προς το δίκτυο 

κινητής τηλεφωνίας για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση. Τιμή: 5 

τεμ. x 28.800€ = 144.000,00 € 

8. Προμήθεια ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth 

Για την προμήθεια ανιχνευτών καταγραφής διέλευσης οχημάτων μέσω 

«ασύρματης» τεχνολογίας Bluetooth, προκειμένου να είναι δυνατός ο υπολογισμός 

της μέσης ταχύτητας και της χρονικής στιγμής  διέλευσης οχημάτων από σημείο 

επιτήρησης στο αντίστοιχο διαδοχικό σημείο, κατά μήκος του επιτηρούμενου 

τμήματος του οδικού δικτύου. Η μεταφορά των δεδομένων θα επιτυγχάνεται με 

GPRS και θα υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής χρήσης εναλλακτικών μεθόδων, 

όπως Ethernet, LTE, κτλ. Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των 

δεδομένων τοπικά, δηλαδή σε συσκευή πεδίου που διαθέτει βάση δεδομένων (π.χ. 

σε κάρτα μνήμης microSD). Τέλος, θα πρέπει να διατεθούν διεπαφές επικοινωνίας 

τύπου USB ή/και RS485/422 για την επί τόπου συλλογή των δεδομένων. Για λόγους 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για 

κρυπτογράφηση στη μεταφορά των δεδομένων, ενώ μετά την αποστολή τους αυτά 

θα μπορούν να διαγραφούν από τις συσκευές. 

- Ήτοι για την προμήθεια 12 τεμ. ανιχνευτών κυκλοφορίας «ασύρματης» 

τεχνολογίας Bluetooth και των δαπανών σύνδεσης και συνδρομών προς το 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση, 

καλωδίων και διαφόρων απαραίτητων μικροϋλικών. Τιμή: 12 τεμ. x 2.708€ = 

32.496€ 
 Σύνολο Παραδοτέου Π2.2α, Τιμή: ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες 

εξήντα δύο ευρώ (1.219.062€) 
 

10) Παραδοτέο Π2.2β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων 
εξοπλισμών πεδίου 

1. Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστή 

κυκλοφορίας για την επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής 

Σηματοδότησης  (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α(1) 

- Ήτοι για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση 40 τεμ. ασύρματων μονάδων 

διεπαφής για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα. Τιμή: 40 τεμ. x 125€ 

= 5.000€ 

- Ήτοι για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση 5 τεμ. ασύρματων μονάδων 

διεπαφής για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα. Τιμή: 5 τεμ. x 125€ = 625€ 

2. Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ενσύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστή 

κυκλοφορίας για την επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής 

Σηματοδότησης  (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α(2) 

- Ήτοι παραμετροποίηση και τοποθέτηση 5 τεμ. ενσύρματων μονάδας διεπαφής 

για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα. Τιμή: 5 τεμ. x 200€ = 1.000€ 

3. Παραμετροποίηση και τοποθέτηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 

τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας  

Για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση του κατάλληλου, συμβατού υλικού και 

λογισμικού εξοπλισμού (hardware & software) σε υφιστάμενους ρυθμιστές 

κυκλοφορίας, με σκοπό την αναβάθμισή του, έτσι ώστε να αποκτήσουν τεχνικά 

χαρακτηριστικά σύγχρονης τεχνολογίας. 

-  Ήτοι για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση υλικολογισμικού εξοπλισμού 
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καθώς και εφενός την αφαίρεση των μη χρήσιμων ανταλλακτικών και 

συναρμολόγηση των νέων αντίστοιχων στον υπό αναβάθμιση ρυθμιστή 

κυκλοφορίας και αφετέρου των αναγκαίων δοκιμών για την επιβεβαίωση της 

λειτουργικότητας του ρυθμιστή μετά την αναβάθμιση, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες Προδιαγραφές.  

α) Για 20 τεμ. ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας έως και 8 

σηματοδοτικών ομάδων. Τιμή: 20 τεμ. x 350€ = 7.000€   

β) Για 9 τεμ. ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας 9 έως και 12 

σηματοδοτικών ομάδων. Τιμή: 9 τεμ. x 350€ = 3.150€ 

γ) Για 16 τεμ. ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας 13 έως και 16 

σηματοδοτικών ομάδων. Τιμή: 16 τεμ. x 525€ = 8.400,00 € 

δ) Για 1 τεμ. ρυθμιστή του Β’ Τομέα χωρητικότητας 9 έως και 12 σηματοδοτικών 

ομάδων. Τιμή: 1 τεμ. x 350€ = 350€ 

ε) Για 4 τεμ. ρυθμιστές του Β’ Τομέα χωρητικότητας 13 έως και 16 

σηματοδοτικών ομάδων. Τιμή: 4 τεμ. x 525€ = 2.100€ 

4. Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων 

μαγνητικού τύπου 

Για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης 

οχημάτων μαγνητικού τύπου, εντός του οδοστρώματος. 

- Ήτοι για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση των μαγνητικών αισθητήρων, 

εντός του οδοστρώματος. 

α) Για 403 τεμ. ασύρματους αισθητήρες για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 

Τιμή: 403 τεμ. x 65€ = 26.195€ 

β) Για 47 τεμ. ασύρματους αισθητήρες για ρυθμιστές του Β’ Τομέα Τιμή: 47 τεμ. 

x 65€ = 3.055€ 

5. Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access Point) 

αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

Για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access 

Point) των αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου και διασύνδεσή 

τους με υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας. Η ασύρματες μονάδες διεπαφής θα 

τοποθετούνται σε κατάλληλη -για την διευκόλυνση της επικοινωνίας- θέση και 

ύψος από το έδαφος, πλησίον των ρυθμιστών κυκλοφορίας προς τους οποίους θα 

συνδέονται καλωδιακά.  

- Ήτοι για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση  των ασύρματων μονάδων 

διεπαφής (Access Point), των μονάδων επαφών ρελέ ή άλλης κατάλληλης 

διάταξης επικοινωνίας, της καλωδιακής σύνδεσης, καθώς και του στυλίσκου 

ανάρτησής της (ύψους περίπου 4 μέτρων), τοποθέτηση του ως άνω εξοπλισμού 

και ηλεκτρική σύνδεσή του με τις διατάξεις των υφιστάμενων ρυθμιστών 

κυκλοφορίας.  

α) Για 53 τεμ. ασύρματες μονάδες διεπαφής για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 

Τιμή: 53 τεμ. x 387€ = 20.511€ 

β) Για 5 τεμ. ασύρματες μονάδες διεπαφής για ρυθμιστές του Β’ Τομέα Τιμή: 5 

τεμ. x 387€ = 1.935€ 

6. Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων αναμεταδοτών για αισθητήρες 

ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

Για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων αναμεταδοτών για 

αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου σε ιστό.  

- Ήτοι για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων αναμεταδοτών σε 

ιστό ανάρτησης. 
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α) Για 213 τεμ. ασύρματους αναμεταδότες για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 

Τιμή: 213 τεμ. x 160€ = 34.080 € 

β) Για 22 τεμ. ασύρματους αναμεταδότες για ρυθμιστές του Β’ Τομέα Τιμή: 22 

τεμ. x 160€ = 3.520€ 

7. Παραμετροποίηση και τοποθέτηση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) 

Για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων 

(VMS), τύπου full matrix.  

- Ήτοι για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση 5 τεμ. Πινακίδων Μεταβλητών 

Μηνυμάτων (VMS), συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών οικοδομικής 

φύσεως (βάσεων εξ οπλισμένου σκυροδέματος, αγκυρώσεων, καλωδιώσεων 

κ.λ.π.) και δαπανών μεταφοράς των υλικών επί τόπου. Τιμή: 5 τεμ. x 3.200€ = 

16.000,00 € 

8. Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth 

Για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση ανιχνευτών καταγραφής διέλευσης 

οχημάτων μέσω «ασύρματης» τεχνολογίας Bluetooth, προκειμένου να είναι 

δυνατός ο υπολογισμός της μέσης ταχύτητας και της χρονικής στιγμής  διέλευσης 

οχημάτων από σημείο επιτήρησης στο αντίστοιχο διάδοχο σημείο, κατά μήκος του 

επιτηρούμενου τμήματος του οδικού δικτύου.  

- Ήτοι για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση 12 τεμ. ανιχνευτών 

κυκλοφορίας «ασύρματης» τεχνολογίας Bluetooth. Σημειώνεται ότι ο 

ανιχνευτής προβλέπεται να τοποθετηθεί σε υφιστάμενους ιστούς, κατά την 

υπόδειξη  της εποπτεύουσας αρχής, η δε διαδικασία της ρευματοδότησης δεν 

ανήκει στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Τιμή: 12 τεμ. x 290€ = 3.480€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π2.2β, Τιμή: εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ένα 

ευρώ (136.401 €) 

 
11) Παραδοτέο Π2.3α Παραλαβή εξοπλισμού ΕΣΜ 

1. Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας 

GLOSA, συμβατού με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα, 

παραγωγής μηνυμάτων με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των φωτ. 

σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red) και την διαβίβασή τους στην Ανώτερη 

Βαθμίδα Ελέγχου  

Για την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της 

υπηρεσίας Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών GLOSA, συμβατού 

αφενός με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου και αφετέρου με τους υφιστάμενους 

ρυθμιστές κυκλοφορίας που είναι εγκατεστημένοι στον Κεντρικό Τομέα, με σκοπό 

την παραγωγή σε πραγματικό χρόνο μηνυμάτων με την τρέχουσα ένδειξη και 

διάρκεια των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red) και την διαβίβασή 

τους στην Ανώτερη Βαθμίδα. Ο ως άνω εξοπλισμός πεδίου θα διαθέτει την 

ικανότητα να διαβιβάζει αυτά τα μηνύματα μέσω των ρυθμιστών προς το 

αντίστοιχο Κέντρο σε πραγματικό χρόνο, ώστε να γίνεται εφικτή η παρακολούθηση 

των «τρεχουσών» ενδείξεων των φωτ. σηματοδοτών με την ελάχιστη δυνατή 

καθυστέρηση, πρόξενος της οποίας θα δικαιολογείται να είναι μόνο η αναμενόμενη 

καθυστέρηση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

- Ήτοι για την προμήθεια του εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της 

συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA σε 7 τεμ. ρυθμιστές κυκλοφορίας του 

Κεντρικού Τομέα, πλήρους από πλευράς υλικού και λογισμικού εξοπλισμού. 

Τιμή: 7 τεμ. x 3.150€ = 22.050€   

2. Ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA για 
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την παραγωγή μηνυμάτων SPAT/MAP με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των 

φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red)  

Για την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού για την υλοποίηση της υπηρεσίας 

Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών GLOSA, το οποίο θα λαμβάνει 

αφενός από τους ρυθμιστές κυκλοφορίας (μέσω των Κέντρων Ελέγχου ή του 

αντίστοιχου εξοπλισμού πεδίου) την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των φωτεινών 

σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red) και αφετέρου θα διαμορφώνει 

κατάλληλα μηνύματα με τη μορφή SPAT (Signal Phase & timing) και MAP (Road 

topology) με τις τρέχουσες ενδείξεις των σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red), 

που θα παράγονται στους υπόψη ρυθμιστές, και θα τα διαβιβάζει περαιτέρω σε 

πραγματικό χρόνο. Το παραπάνω ειδικό λογισμικό οφείλει να διαθέτει τον 

αναγκαίο λογισμικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο των 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Το ως άνω λογισμικό θα διαθέτει την ικανότητα όλα τα 

παραπάνω μηνύματα να υλοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να γίνεται 

εφικτή η παρακολούθηση των «τρεχουσών» ενδείξεων των φωτεινών σηματοδοτών 

με την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση, πρόξενος της οποίας θα δικαιολογείται να 

είναι κυρίως η αναμενόμενη καθυστέρηση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

- Ήτοι προμήθεια του λογισμικού για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας 

GLOSA, εγκατάσταση και θέση αυτού σε εφαρμογή στον προαναφερόμενο 

εξοπλισμό. Τιμή: 1 τεμ. x 45.000€ = 45.000€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π2.3α, Τιμή:  εξήντα επτά χιλιάδες πενήντα ευρώ (67.050 €) 

 
12) Παραδοτέο Π2.3β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των Συνεργατικών ΕΣΜ 

1. Παραμετροποίηση και τοποθέτηση εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της 

συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA, συμβατού με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας του 

Κεντρικού Τομέα, παραγωγής μηνυμάτων με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια 

των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red) και την διαβίβασή τους στην 

Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου  

Για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση του κατάλληλου εξοπλισμού πεδίου για 

την υλοποίηση της υπηρεσίας Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 

GLOSA, συμβατού αφενός με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου και αφετέρου με τους 

υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας που είναι εγκατεστημένοι στον Κεντρικό 

Τομέα. 

- Ήτοι για την παραμετροποίηση και τοποθέτηση του εξοπλισμού πεδίου για την 

υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA σε 7 τεμ. ρυθμιστές κυκλοφορίας 

του Κεντρικού Τομέα. Τιμή: 7 τεμ. x 350€ = 2.450€   

2. Εργασίες διασύνδεσης της Ανώτερης Βαθμίδας με υφιστάμενο σύστημα 

διαχείρισης VMS, για την εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων και ανάπτυξη 

βιβλιοθηκών μηνυμάτων VMS 

Για την παροχή των υπηρεσιών:  

α) της διασύνδεσης του ΟΣΥΛΑΔΚ με το υφιστάμενο σύστημα (εφαρμογή 

λογισμικού) VMS του ΟΣΔΕΚ, ώστε να επιτυγχάνεται μέσω αυτού του η αποστολή 

των απαιτούμενων μηνυμάτων προς όλες τις πινακίδες VMS, δηλαδή τόσο τις 

υφιστάμενες όσο και τις νέες, 

β) της ανάπτυξης βιβλιοθηκών μηνυμάτων VMS σε αντιστοίχιση προς τα σενάρια 

στρατηγικών πληροφόρησης και καθοδήγησης των οδηγών.  

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη συγκοινωνιακή ανάλυση των εναλλακτικών 

σεναρίων πληροφόρησης και καθοδήγησης των οδηγών. Στη δαπάνη του παρόντος 

άρθρου περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαραίτητες εργασίες παραμετροποίησης 
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για τη διασύνδεση με το ΟΣΥΛΑΔΚ. 
-  Ήτοι για τις εργασίες διασύνδεσης της Ανώτερης Βαθμίδας με υφιστάμενο 

σύστημα διαχείρισης VMS, για την εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων και 
ανάπτυξη βιβλιοθηκών μηνυμάτων VMS. Τιμή: 1 τεμ. x 13.000€ = 13.000€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π2.3β, Τιμή: δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ 

(15.450 €) 

 
13) Παραδοτέο Π2.4α Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ 

1. Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης του Κεντρικού Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 
Για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Κεντρικού Τομέα, κατάλληλων διεπαφών, 
συμβατών δομικά με το ήδη υφιστάμενο, με σκοπό τη διασύνδεση του υπόψη 
Κέντρου με την Ανώτερη Βαθμίδα ελέγχου για την ψηφιακή ανταλλαγή 
πληροφοριών. Η επικοινωνία αυτή θα βασίζεται σε πρωτόκολλο TCP/IP και η 
ανταλλαγή πληροφοριών θα πραγματοποιείται μέσω αρχείων XML. Το λογισμικό 
αυτό θα πρέπει -όπως προαναφέρθηκε- να είναι αφενός συμβατό με το 
προαναφερόμενο Κέντρο και αφετέρου κατάλληλα δομημένο ώστε να μπορεί να 
ανταλλάσσει ψηφιακά με την Ανώτερη Βαθμίδα τις πληροφορίες που προβλέπονται 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Το λογισμικό 
διασύνδεσης θα επιτρέπει την διαβίβαση στην Ανώτερη Βαθμίδα τουλάχιστον των 
εξής δεδομένων: 
1. Την λειτουργική κατάσταση ενός διασυνδεδεμένου σηματοδοτούμενου 

κόμβου. 

2. Τις κυκλοφοριακές μετρήσεις  που συλλέχθηκαν από τους ανιχνευτές του 

κόμβου.  

3. Τον αριθμό του τρέχοντος σηματοδοτικού προγράμματος. 

Εξ άλλου, θα επιτρέπει την λήψη από την Ανώτερη Βαθμίδα αντιστοίχως των εξής: 

4. Την εντολή έναρξης της εφαρμογής μιας επιλεγμένης στρατηγικής. 

5. Την εντολή ένταξης ρυθμιστή κυκλοφορίας σε πρόγραμμα σηματοδότησης. 

6. Την εντολή λήξης της εφαρμογής μιας επιλεγμένης στρατηγικής  
- Ήτοι για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση κατάλληλων διεπαφών σε 

εφαρμογή στον Η/Υ του Κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας του Κεντρικού 
Τομέα. Τιμή: 1 τεμ. x 15.900€ = 15.900€  

2. Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 
Για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή, κατάλληλων διεπαφών, 
συμβατών δομικά με το ήδη υφιστάμενο, με σκοπό τη διασύνδεση του υπόψη 
Κέντρου με την Ανώτερη Βαθμίδα ελέγχου για την ψηφιακή ανταλλαγή 
πληροφοριών, κατά δε τα λοιπά όπως στην προηγούμενη παράγρ. 1. 

- Ήτοι για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση κατάλληλων διεπαφών σε 
εφαρμογή στον Η/Υ του Κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας της οδού Τσιμισκή. 
Τιμή: 1 τεμ. x 15.900€ = 15.900€ 

3. Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης του Β’ Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 
Για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα, κατάλληλων διεπαφών, συμβατών 
δομικά με το ήδη υφιστάμενο, με σκοπό τη διασύνδεση του υπόψη Κέντρου με την 
Ανώτερη Βαθμίδα ελέγχου για την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών, κατά δε τα 
λοιπά όπως στην προηγούμενη παράγρ. 1. 
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- Ήτοι για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση κατάλληλων διεπαφών σε 
εφαρμογή στον Η/Υ του Κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας του Β’ Τομέα. Τιμή: 1 
τεμ. x 15.900€ = 15.900€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π2.4α, Τιμή: σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (47.700 

€) 

 
14) Παραδοτέο Π2.4β Τελική Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ 

1. Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης του Κεντρικού Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 
Για τη θέση σε εφαρμογή στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης του Κεντρικού Τομέα, κατάλληλων διεπαφών, συμβατών 
δομικά με το ήδη υφιστάμενο, με σκοπό τη διασύνδεση του υπόψη Κέντρου με την 
Ανώτερη Βαθμίδα ελέγχου για την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών.  
- Ήτοι για τη διασύνδεση των κατάλληλων διεπαφών σε εφαρμογή στον Η/Υ του 

Κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα με την Ανώτερη 
Βαθμίδα. Τιμή: 1 τεμ. x 2.000€ = 2.000€ 

2. Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 
Για τη θέση σε εφαρμογή στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή, κατάλληλων διεπαφών, συμβατών 
δομικά με το ήδη υφιστάμενο, με σκοπό τη διασύνδεση του υπόψη Κέντρου με την 
Ανώτερη Βαθμίδα ελέγχου για την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών.  
- Ήτοι για τη διασύνδεση των κατάλληλων διεπαφών σε εφαρμογή στον Η/Υ του 

Κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας της οδού Τσιμισκή με την Ανώτερη Βαθμίδα. 
Τιμή: 1 τεμ. x 2.000€ = 2.000€ 

3. Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης του Β’ Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 
Για τη θέση σε εφαρμογή στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα, κατάλληλων διεπαφών, συμβατών δομικά 
με το ήδη υφιστάμενο, με σκοπό τη διασύνδεση του υπόψη Κέντρου με την 
Ανώτερη Βαθμίδα ελέγχου για την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών.  
- Ήτοι για τη διασύνδεση των κατάλληλων διεπαφών σε εφαρμογή στον Η/Υ του 

Κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας του Β’ Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα. Τιμή: 
1 τεμ. x 2.000€ = 2.000€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π2.4β, Τιμή: εξ χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) 

 
15) Παραδοτέο Π2.5.α Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού 

ΟΣΥΛΑΔΚ 

Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου 

Για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε εφαρμογή ειδικού προηγμένου 

λογισμικού υποστήριξης λειτουργιών της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου, με σκοπό 

την δημιουργία, δηλαδή την εκπόνηση και την βελτιστοποίηση ανεπτυγμένων 

στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στις περιοχές 

εφαρμογής τούτης. Το λογισμικό θα είναι ικανό να υποστηρίζει την δημιουργία των 

υπόψη  στρατηγικών με τις οποίες θα επιτυγχάνεται κατ’ ελάχιστον: α) η αύξηση 

της κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή περιοχές, β) η 

βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες, γ) η 

ενημέρωση των μετακινούμενων, μέσω των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων 

και υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS), δ) η 

επαναδρομολόγηση των μετακινούμενων (re-routing) και ε) η εφαρμογή σεναρίων 
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διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης έκτακτων συμβάντων που 

προκαλούν ακραίες επιπτώσεις στην κυκλοφορία (π.χ. σε αθλητικά γεγονότα, σε 

πολιτιστικά γεγονότα, σε προγραμματισμένα έργα, σε διαδηλώσεις κ.α.). Το 

παραπάνω λογισμικό θα είναι ικανό επίσης να υποστηρίζει τόσο τη δημιουργία, 

όσο και την αξιολόγηση σεναρίων, καθώς και να χρησιμοποιεί μετρήσιμους δείκτες 

αποδοτικότητας για την κάθε στρατηγική.  

Το λογισμικό θα περιλαμβάνει επίσης κατάλληλη εφαρμογή Ενημέρωσης 

Μετακινούμενων, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η διαχείριση των VMS, με 

σκοπό την εφαρμογή στρατηγικών σεναρίων. Τα σενάρια αυτά θα βασίζονται σε 

κυκλοφοριακές μετρήσεις αλλά και σε υπολογισμούς του ΟΣΥΛΑΔΚ για την 

τρέχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση. 

- Ήτοι για την προμήθεια του ειδικού λογισμικού υποστήριξης λειτουργιών της 

Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου και θέση αυτού σε εφαρμογή στον Η/Υ της υπόψη 

Βαθμίδας, χωρίς την παραμετροποίηση τούτου, η οποία αποτιμάται ιδιαιτέρως. 

Τιμή: 1 τεμ. x 53.000€ = 53.000€  
 Σύνολο Παραδοτέου Π2.5.α, Τιμή:  πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000 €) 

 
16) Παραδοτέο Π2.5.β Τελική Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ 

Παραμετροποίηση λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου 

Για την παραμετροποίηση του λογισμικού υποστήριξης, ήτοι:  

α) Για την εισαγωγή όλων των απαραίτητων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων 

δεδομένων ψηφιακών υποβάθρων οδικού δικτύου, σηματορύθμισης, στρατηγικών, 

κανόνων στρατηγικών), παραμέτρων και ρυθμίσεων, ώστε το ΟΣΥΛΑΔΚ να είναι 

πλήρως λειτουργικό και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις βάσει της εκπονημένης 

τελικής αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης. 
β)  Για την πλήρη κάλυψη κατά τη φάση παραμετροποίησης, πέραν των 
απαιτήσεων που θα καλυφτούν και από το επίπεδο σχεδιασμού της τελικής 
αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης, και των επιπλέον ακόλουθων απαιτήσεων: 

 Διαχείριση χρηστών, ρόλων και επιπέδων πρόσβασης στις λειτουργίες του 
συστήματος 

 Διασύνδεση με εξωτερικές πηγές (συστήματα/υπηρεσίες) δεδομένων 
κυκλοφορίας και κινητικότητας 

 Χρήση τρεχουσών προτύπων για ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης 
κυκλοφορίας 

 Οδηγίες λειτουργίας καθώς και βοηθητικών μενού για τους χρήστες 

 Τήρηση όλων των τρεχουσών κανόνων, κανονισμών και απαιτήσεων για ασφάλεια 
στην ανταλλαγή δεδομένων 

 Τήρηση όλων των τρεχουσών κανόνων, κανονισμών και απαιτήσεων για τη 
διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

- Ήτοι για την παραμετροποίηση του λογισμικού υποστήριξης. Τιμή: 1 τεμ. x 
125.000€ = 125.000€  

 Σύνολο Παραδοτέου Π2.5.β, Τιμή: εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000 €) 
 

17) Παραδοτέο Π3.1 Αξιολόγηση επιπτώσεων λειτουργίας συστήματος 

Λειτουργία και αξιολόγηση λειτουργίας ενοποιημένου συστήματος  

Για τη λειτουργία και αξιολόγηση της λειτουργίας του ενοποιημένου συστήματος, 

ήτοι για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ΠΚΜ) στη λειτουργία του 

ΟΣΥΛΑΔΚ, με την κάλυψη όλων των λειτουργικοτήτων του τελικού συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης λειτουργίας και επίτευξης των στόχων 

των στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας μέσω των δεικτών που 
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θα παρέχονται από το υποσύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας. Ο ανάδοχος θα 

πρέπει να τεκμηριώσει βάσει τεχνικών και επιστημονικών μεθόδων την επίτευξη 

των στόχων του συστήματος. 

- Ήτοι για τη λειτουργία και αξιολόγηση της λειτουργίας του ενοποιημένου 

συστήματος. Τιμή: 1 τεμ. x 15.000€ = 15.000€ 
 Σύνολο Παραδοτέου Π3.1: Τιμή: δέκα πέντε χιλιάδες  ευρώ (15.000 €) 

 
18) Παραδοτέο Π3.2 Δράσεις εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό 

Λειτουργία και αξιολόγηση λειτουργίας ενοποιημένου συστήματος  
Για την εκπαίδευση, προβολή και δημοσιότητα, ήτοι για την εκ μέρους του 
αναδόχου:  
1) Παροχή  σε στελέχη της ΠΚΜ εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 3 

ημερών που θα καλύψει όλα τα θέματα λειτουργίας του ΟΣΥΛΑΔΚ,  
2) Διοργάνωση  ημερίδας ενημέρωσης των πολιτών για την πράξη και την 

χρηστικότητα του νέου ενοποιημένου συστήματος,  
3) Ανάπτυξη εφαρμογής ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης για την 

προώθηση/κατανόηση από τους πολίτες των στόχων και των αποτελεσμάτων 
του έργου, καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα βελτιωθούν οι καθημερινές 
τους μετακινήσεις μέσω της εφαρμογής των ευφυών υποδομών και των 
ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας που θα εφαρμοστούν,  

4) Σχεδίαση και έκδοση  flyer σε ελληνικά σε 5.000 τεμάχια. 
5) Διοργάνωση  ημερίδας για ενημέρωση σχετικών φορέων,  
6) Εκτέλεση δράσεων δημοσιότητας μέσω ψηφιακών και έντυπων μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Το υλικό δημοσιότητας θα πρέπει να αναδεικνύει την ταυτότητα 
της πράξης και θα ενισχύει την αναγνωρισιμότητά της. 

- Ήτοι για την  εκπαίδευση, προβολή και δημοσιότητα. Τιμή: 1 τεμ. x 8.002,32€ = 

8.002,32€ 

 Σύνολο Παραδοτέου Π3.2, Τιμή: οκτώ χιλιάδες δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 
(8.002,32 €) 

 Γενικό Σύνολο Παραδοτέων: δύο εκατομύρια είκοσι τέσσερις χιλιάδες 
εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (2.024.165,32 €) 
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Πίνακας Ι.1: Αναλυτικός Κατάλογος των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Τομέα 

  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

ΚΟΜΒ
ΟΥ 

ΟΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΤΥΠΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

1 Κ1 Φοίνικας 1ος Κόμβος MR 12 

2 Κ2 Φοίνικας 2ος Κόμβος MR 12 

3 Κ3 Φοίνικας 3ος Κόμβος MR 12 

4 Κ4 Φοίνικας 4ος Κόμβος MR 8 

5 Κ5 Εθν. Αντίστασης Εσωτ. Περιφερειακή MR 16 

6 Κ7 Εθν. Αντίστασης Στρατόπεδο Νταλίπη MR 8 

7 Κ8 Εθν. Αντίστασης Μεγ. Αλεξάνδρου MR 8 

8 Κ8α Εθν. Αντίστασης Καραβαγγέλη   

9 Κ9 Εθν. Αντίστασης Περικλέους MR 8 

10 Κ9α Εθν. Αντίστασης Διάβαση Σίνη   

11 Κ10 Εθν. Αντίστασης Αιγαίου MR 8 

12 Κ11 Βασ. Όλγας Ιφιγενείας MR 20 

13 Κ11α Βασ. Όλγας Μητρ. Κυδωνιών   

14 Κ12 Βασ. Όλγας Δελφών MR 24 

15 Κ12α Δελφών Μερκουρίου   

16 Κ12β Βασ. Όλγας Πλούτωνος   

17 Κ13 Βασ. Όλγας Θ. Σοφούλη MR 8 

18 Κ13α Βασ. Όλγας Ν. Τύπα   

19 Κ14 Βασ. Όλγας 25ης Μαρτίου MR 12 

20 Κ14α Βασ. Όλγας Λασκαράτου   

21 Κ15 Βασ. Όλγας Γραβιάς MR 12 

22 Κ15α Βασ. Όλγας Κριεζώτου   

23 Κ16 Βασ. Όλγας Πέτρου Συνδίκα MR 8 

24 Κ17 Βασ. Όλγας Μάρκου Μπότσαρη MR 8 

25 Κ18 Βασ. Όλγας Κοσμά Αιτωλού MR 12 

26 Κ18α Βασ. Όλγας 28ης Οκτωβρίου   

27 Κ19 Βασ. Όλγας Καλλιδοπούλου MR 8 

28 Κ20 Βασ. Όλγας Καραϊσκάκη MR 8 

29 Κ21 Βασ. Όλγας Παρασκευοπούλου MR 16 

30 Κ21α Βασ. Όλγας Αρχαιολογικού Μουσείου   

31 Κ21β Βασ. Όλγας Αγ. Τριάδος   

32 Κ22 Βασ. Γεωργίου Σαρανταπόρου MR 12 

33 Κ22α Βασ. Γεωργίου Ν. Ζέρβα   

34 Κ23 Βασ. Γεωργίου Πλατεία Δ.Ε.Η. (Λεωφ. Νίκης) MR 24 

35 Κ23α Δεσπεραί Γ΄ Σεπτεμβρίου   

36 Κ23β Μεγ. Αλεξάνδρου Γ΄ Σεπτεμβρίου   

37 Κ24 Τσιμισκή ΧΑΝΘ ITC2 16 

38 Κ25 Τσιμισκή Εθν. Αμύνης ITC2 8 

39 Κ26 Τσιμισκή Π. Μελά ITC2 8 

40 Κ26α Τσιμισκή Δ. Γούναρη (διάβαση πεζών)   

41 Κ27 Τσιμισκή Π.Π. Γερμανού ITC2 8 

42 Κ28 Τσιμισκή Αγ. Σοφίας ITC2 8 

43 Κ29 Τσιμισκή Καρόλου Ντηλ  
ITC2 

8 

44 Κ30 Τσιμισκή Αριστοτέλους ITC2 mini 8 
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  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

ΚΟΜΒ
ΟΥ 

ΟΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΤΥΠΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

45 Κ31 Τσιμισκή Κομνηνών ITC2 8 

46 Κ32 Τσιμισκή Βενιζέλου ITC2 12 

47 Κ32α Τσιμισκή Ι. Δραγούμη   

48 Κ33 Πολυτεχνείου Δωδεκανήσου ITC2 12 

49 Κ34α Πολυτεχνείου Φράγκων ITC2 mini 8 

50 Κ34 Πολυτεχνείου 26
ης

 Οκτωβρίου ITC2 24 

51 Κ35 Μητροπόλεως Βενιζέλου MR 8 

52 Κ36 Μητροπόλεως Κομνηνών MR 8 

53 Κ37 Μητροπόλεως Αριστοτέλους MR 8 

54 Κ37α Μητροπόλεως Αριστοτέλους   

55 Κ38 Μητροπόλεως Καρόλου Ντηλ MR 8 

56 Κ39 Μητροπόλεως Αγ. Σοφίας MR 8 

57 Κ40 Μητροπόλεως Βογατσικού MR 8 

58 Κ41 Μητροπόλεως Μητρ. Ιωσήφ MR 8 

59 Κ42 Μητροπόλεως Παύλου Μελά MR 8 

60 Κ42α Παύλου Μελά Στρ. Καλλάρη   

61 Κ43 Κουντουργιώτη Σαλαμίνος sX 12 

62 Κ43α Κουντουργιώτη Λήμνου   

63 Κ44 Λεωφ. Νίκης Ίωνος Δραγούμη sX 8 

  64 Κ44α Λεωφ. Νίκης Ερυθρός Σταυρός - Βότση   

65 Κ45 Λεωφ. Νίκης Κομνηνών sX 8 

66 Κ46 Λεωφ. Νίκης Αγ. Σοφίας sX 8 

67 Κ47 Λεωφ. Νίκης Στρ. Καλλάρη sX 8 

68 Κ48 Πλ. Λευκού Πύργου   MR 12 

69 Κ48α Μεγ. Αλεξάνδρου Διάβαση πεζών   

70 Κ49 Ερμού Ίωνος Δραγούμη MR 16 

71 Κ49α Ερμού Βενιζέλου   

72 Κ50 Ερμού Αριστοτέλους MR 8 

73 Κ51 Ερμού Καρόλου Ντηλ MR 8 

74 Κ52 Παύλου Μελά Μακένζυ Κινγκ MR 12 

75 Κ53 Παύλου Μελά Π.Π. Γερμανού MR 16 

76 Κ53α Αλεξ. Σβώλου Π.Π. Γερμανού   

77 Κ54 Αλεξ. Σβώλου Δ. Γούναρη (Πυροσβεστική) MR 8 

78 Κ55 Αλεξ. Σβώλου Αγγελάκη MR 8 

79 Κ55α Αλεξ. Σβώλου Εθν. Αμύνης   

80 Κ56 Μεγ. Αλεξάνδρου Έντισσον C800V 8 

81 Κ57 Μεγ. Αλεξάνδρου Χατζή MR 8 

82 Κ58 Μεγ. Αλεξάνδρου Αγ. Τριάδος MR 8 

83 Κ59 Μεγ. Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου MR 8 

84 Κ60 Μεγ. Αλεξάνδρου Καραϊσκάκη MR 8 

85 Κ61 Μεγ. Αλεξάνδρου Καλλιδοπούλου MR 8 

86 Κ62 Μεγ. Αλεξάνδρου Φ. Νίκογλου MR 8 

87 Κ63 Μεγ. Αλεξάνδρου Μάρκου Μπότσαρη MR 8 

88 Κ64 Μεγ. Αλεξάνδρου Πέτρου Συνδίκα MR 8 

89 Κ65 Γ. Παπανδρέου Κριεζώτου MR 12 

90 Κ65α Γ. Παπανδρέου Γραβιάς   

91 Κ66 Γ. Παπανδρέου 25ης Μαρτίου C800V 12 

92 Κ66α Γ. Παπανδρέου Λασκαράτου   
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  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

ΚΟΜΒ
ΟΥ 

ΟΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΤΥΠΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

93 Κ67 Γ. Παπανδρέου Θ. Σοφούλη MR 8 

94 Κ68 Γ. Παπανδρέου Πλούτωνος MR 8 

95 Κ69 Γ. Παπανδρέου Μητρ. Κυδωνιών MR 12 

96 Κ69α Γ. Παπανδρέου Σχολείο   

97 Κ70 Αδριανουπόλεως Αιγαίου MR 8 

98 Κ71 Αδριανουπόλεως Περικλέους MR 8 

99 Κ72 Αδριανουπόλεως Μεγ. Αλεξάνδρου MR 8 

100 Κ72α Βενιζέλου Αϊβαζίδου (Εκκλησία)   

101 Κ73 Λεωφ. Στρατού Γ΄ Σεπτεμβρίου sX 12 

102 Κ74 Λεωφ. Στρατού Ν. Ζέρβα MR 16 

103 Κ75 Λεωφ. Στρατού Σαρανταπόρου   

104 Κ76 Λεωφ. Στρατού Αγ. Τριάδος MR 12 

105 Κ77 Κων/λεως Δελφών MR 16 

106 Κ77α Κων/λεως Παρασκευοπούλου   

107 Κ78 Κων/λεως Αρχαιολογικού Μουσείου MR 8 

108 Κ79 Κων/λεως Αθ. Διάκου MR 8 

109 Κ80 Κων/λεως 28ης Οκτωβρίου MR 12 

110 Κ81 Παπαναστασίου Κατσιμίδη MR 24 

111 Κ81α Παπαναστασίου Βαλαγιάννη (Ύδρας)   

112 Κ83 Παπαναστασίου Κλεάνθους MR 12 

113 Κ84 Παπαναστασίου 28ης Οκτωβρίου MR 8 

114 Κ85 Παπαναστασίου Μάρκου Μπότσαρη MR 12 

115 Κ86 Παπαναστασίου Πέτρου Συνδίκα MR 12 

116 Κ87 Παπαναστασίου 25ης Μαρτίου MR 12 

117 Κ88 Παπαναστασίου Νικ. Πλαστήρα MR 12 

118 Κ89 Δελφών Παρασκευοπούλου MR 20 

119 Κ89α Δελφών Αρχαιολογικού Μουσείου   

120 Κ90 Δελφών Καραϊσκάκη   

121 Κ90α Δελφών Καλλιδοπούλου MR 12 

122 Κ91 Δελφών 28ης Οκτωβρίου MR 12 

123 Κ92 Δελφών Μητροπούλου MR 8 

124 Κ93 Δελφών Μάρκου Μπότσαρη MR 12 

125 Κ94 Μπότσαρη Σόλωνος MR 16 

126 Κ95 Δελφών Πέτρου Συνδίκα MR 12 

127 Κ96 Δελφών Σόλωνος MR 8 

128 Κ96α Δελφών Σόλωνος   

129 Κ97 Δελφών 25ης Μαρτίου MR 16 

130 Κ98 Δελφών Γρηγορίου Ε΄  MR 12 

131 Κ99 Δελφών Παπαδάκη MR 12 

132 Κ100 Θ. Σοφούλη Καθ. Ρουσσίδη MR 8 

133 Κ101 Θ. Σοφούλη Καπετάν Γκόνη MR 8 

134 Κ102 Θ. Σοφούλη Τραπεζούντος MR 8 

135 Κ103 Θ. Σοφούλη Κερασούντος  MR 12 

136 Κ103α Θ. Σοφούλη Σχολείο   

137 Κ109 Πόντου Μητρ. Κυδωνιών MR 20 

138 Κ110 Πόντου Αιγαίου - Μεταμορφώσεως MR 16 

139 Κ111 Πόντου Πασσαλίδη - Καυκάσου MR 24 

140 Κ112 Κερασούντος Μητρ. Καλλίδου MR 16 
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  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

ΚΟΜΒ
ΟΥ 

ΟΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΤΥΠΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

141 Κ113 Βούλγαρη Κηφισίας MR 16 

142 Κ114 Βούλγαρη Παπαδάκη MR 16 

143 Κ115 Ν. Εγνατία Βούλγαρη MR 20 

144 Κ116 Ν. Εγνατία Γρηγορίου Ε΄ MR 16 

145 Κ117 Ν. Εγνατία 25ης Μαρτίου MR 20 

146 Κ118 Ν. Εγνατία Πέτρου Συνδίκα MR 16 

147 Κ119 Ν. Εγνατία Μάρκου Μπότσαρη MR 16 

148 Κ120 Ν. Εγνατία 28ης Οκτωβρίου MR 16 

149 Κ120α Ν. Εγνατία Ιπποκράτειο   

150 Κ121 Ν. Εγνατία Αλ. Παπαναστασίου MR 21 

151 Κ122 Ν. Εγνατία Κατσιμίδη MR 12 

152 Κ123 Ν. Εγνατία Παπάφη MR 16 

153 Κ124 Ν. Εγνατία Γ. Λαμπράκη MR 8 

154 Κ125 Ν. Εγνατία Καυταντζογλείου MR 12 

155 Κ126 Ν. Εγνατία Γ΄ Σεπτεμβρίου MR 20 

156 Κ127 Ν. Εγνατία Έκθεση MR 16 

157 Κ128 Παπάφη Τζουμαγιάς MR 8 

158 Κ129 Παπάφη Κλεάνθους MR 12 

159 Κ130 Παπάφη Καρακάση MR 8 

160 Κ131 Παπάφη Μάρκου Μπότσαρη MR 12 

161 Κ134 Μυστακίδη Πλαστήρα MR 12 

162 Κ136 Παπαναστασίου Αγησιλάου MR 8 

163 Κ137 Γ. Λαμπράκη Κατσιμίδη MR 8 

164 Κ138 Γ. Λαμπράκη Σκύρου MR 12 

165 Κ139 Γ. Λαμπράκη Τζουμαγιάς MR 8 

166 Κ140 Γ. Λαμπράκη Κλεάνθους - Αγ. Μαρίνης MR 12 

167 Κ141 Γ. Λαμπράκη Χρ. Περαιβού MR 16 

168 Κ142 Γ. Λαμπράκη Διαγόρα MR 12 

169 Κ142α Διαγόρα Σχολείο   

170 Κ143 Γ. Λαμπράκη Ιπποδρομίου MR 12 

171 Κ144 Γ. Λαμπράκη Παυσιλύπου MR 8 

172 Κ145 Γ. Λαμπράκη Σταγερίτη MR 12 

173 Κ146 Εγνατία Συντριβάνι MR 20 

174 Κ147 Εγνατία Ιασωνίδου MR 16 

175 Κ147α Εγνατία Καμάρα   

176 Κ148 Ιασωνίδου Φιλίππου MR 8 

177 Κ149 Ιασωνίδου Ολύμπου MR 12 

178 Κ150 Εγνατία Πατριάρχου Ιωακείμ MR 8 

179 Κ151 Εγνατία Αγ. Σοφίας MR 16 

180 Κ151α Εγνατία Πλάτωνος   

181 Κ152 Εγνατία Μητρ. Γενναδίου - Άθωνος MR 8 

182 Κ153 Εγνατία Αριστοτέλους MR 12 

183 Κ154 Εγνατία Βενιζέλου MR 8 

184 Κ155 Εγνατία Ίωνος Δραγούμη MR 16 

185 Κ156 Εγνατία Συγγρού   

186 Κ157 Εγνατία Κολόμβου - Αντιγονιδών MR 12 

187 Κ158 Εγνατία Πλατεία Δημοκρατίας MR 16 

188 Κ159 Μοναστηρίου Προμηθέως MR 12 
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189 Κ160 Μοναστηρίου Μ. Καλού MR 8 

190 Κ161 Μοναστηρίου Σ. Σταθμός MR 12 

191 Κ162 Μοναστηρίου Αγ. Πάντων MR 12 

192 Κ163 Μοναστηρίου Κωλέττη C900 16 

193 Κ164 Μοναστηρίου Δάφνης MR 8 

194 Κ165 Μοναστηρίου Βασ. Σοφίας MR 8 

195 Κ166 Μοναστηρίου Γιαννιτσών MR 12 

196 Κ167 Μοναστηρίου Στροφή Μενεμένης MR 20 

197 Κ171 Αγ. Δημητρίου Ειρήνης MR 12 

198 Κ172 Αγ. Δημητρίου Ηφαιστίωνος MR 8 

199 Κ173 Αγ. Δημητρίου Σουρή MR 8 

200 Κ174 Αγ. Δημητρίου Διοικητήριο MR 16 

201 Κ174α Αγ. Δημητρίου Διοικητήριο   

202 Κ175 Αγ. Δημητρίου Μακ. Αμύνης MR 8 

203 Κ175α Αγ. Δημητρίου Αγ. Νικολάου   

204 Κ176 Αγ. Δημητρίου Αγ. Σοφίας MR 12 

205 Κ177 Αγ. Δημητρίου Ιουλιανού MR 12 

206 Κ177α Αγ. Δημητρίου Απ. Παύλου   

207 Κ178 Αγ. Δημητρίου Ευαγγελίστριας MR 24 

208 Κ179 Αγ. Δημητρίου Πινακοθήκη Α.Π.Θ. MR 12 

209 Κ180 Αγ. Δημητρίου ΑΧΕΠΑ MR 16 

210 Κ180α Αγ. Δημητρίου Κυριακίδη   

211 Κ181 Αγ. Δημητρίου Γ΄ Σεπτεμβρίου MR 16 

212 Κ181α Αγ. Δημητρίου Φοιτητική Λέσχη   

213 Κ182 Αγ. Δημητρίου Στροφή Τριανδρίας MR 20 

214 Κ183 Λαγκαδά Δραγουμάνου MR 16 

215 Κ184 Λαγκαδά Αγ. Πάντων MR 16 

216 Κ185 Λαγκαδά Νεοχωρίου MR 8 

217 Κ186 Λαγκαδά Αγ. Γεωργίου-Κουτηφάρη MR 12 

218 Κ186α Λαγκαδά Αγ. Γεωργίου-Κουτηφάρη   

219 Κ187 Λαγκαδά Ακριτών  MR 20 

220 Κ187α Λαγκαδά Κολοκοτρώνη C900 6 

221 Κ188 Λαγκαδά Παπάγου C900 8 

222 Κ189 Λαγκαδά Καραολή & Δημητρίου MR 16 

223 Κ190 Λαγκαδά Γ. Λαμπράκη MR 22 

224 Κ191 Λαγκαδά Κύπρου - Κατσώνη MR 22 

225 Κ192 Λαγκαδά Λεωφ. Στρατού MR 20 

226 Κ193 Κασσάνδρου Απ. Παύλου MR 8 

227 Κ194 Κασσάνδρου Ιουλιανού MR 8 

228 Κ195 Κασσάνδρου Αγ. Σοφίας MR 8 

229 Κ196 Κασσάνδρου Αγ. Νικολάου MR 8 

230 Κ197 Κασσάνδρου Μ. Αμύνης MR 8 

231 Κ198 Κασσάνδρου Φιλήμονος Δραγούμη MR 8 

232 Κ199 Κασσάνδρου Ηφαιστίωνος MR 12 

233 Κ200 Ολύμπου Διοικητηρίου MR 12 

234 Κ201 Ολύμπου Ίωνος Δραγούμη MR 12 

235 Κ202 Ολύμπου Βενιζέλου   

236 Κ217 Πλαστήρα Αναξιμάνδρου MR 12 
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237 Κ221 Δωδεκανήσου Φράγκων (33α) MR 12 

238 Κ223 Παπάφη Κατσιμίδη (123α) MR 20 

239 Κ224 Εγνατία Πλατεία Δημοκρατίας (158α) MR 16 

240 Κ225 Δραγουμάνου Κολωνιάρη (183α) MR 12 

241 Κ227 Θ. Σοφούλη Αργοναυτών MR 8 

242 Κ228 T. Oικονομίδη  Κερασούντος MR 16 

243 Κ229 T. Oικονομίδη  Αργοναυτών - Σχολείο MR 12 

244 Κ229α T. Oικονομίδη  Σχολείο   

245 Κ230 T. Oικονομίδη  Καπετάν Γκόνη MR 12 

246 Κ231 T. Oικονομίδη  Καθ. Ρουσίδη MR 8 

247 Κ232 Μ. Αλεξάνδρου  Κορομηλά  MR 8 

248 Κ233 Αγίου Δημητρίου Πλήθωνος Γεμιστού  MR 8 

249 Κ237 Γρ. Λαμπράκη  Τσιαπάνου MR 12 

250 Κ238 Λαγκαδά Θηβών - Τζαβέλα MR 20 

251 Κ243 Μ. Καλού Μαργαροπούλου MR 12 

252 Κ244 Κατσιμίδη Σκουφά MR 8 

253 Κ245 Τσιγγιρίδη Βρυούλων MR 24 

254 Κ246 Ν.Εγνατία Κλεάνθους C900 6 

255 Κ247 Γηπεδο ΠΑΟΚ Πεζόκομβος Καλαμαρί C800V 16 

256 Κ248 Τσιγγιρίδη Μακεδονίας C900 16 

257 Κ249 Λαγκαδά  Μασούτη C900 9 

 
 

 
Πίνακας Ι.2: Αναλυτικός Κατάλογος των εγκαταστάσεων του «Β! Τομέα» 
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Α!   Εγκαταστάσεις του «Β! Τομέα» που περιλαμβάνονται στην  § 1.1. 

1 § (α) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Σχολή Πολέμου MT4040 16   

2 § (α) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Διάβαση πεζών 
"Αγαπητός" 

STC4012 8   

3 § (α) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Διαβαλκανικό Κέντρο - 
"ΙΚΕΑ" 

MT4040 16   

4 § (α) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Διάβαση πεζών 
"Κουμεντάκης" 

STC4012 4   

5 § (α) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Στροφή Πολυγύρου MT4040 16   
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6 § (α) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Στροφή Αεροδρομίου STC4012 8   

7 § (α) ΨΕΛΛΟΥ Τσαλουχίδη PEGASO 8   

8 § (α) 
ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ 
ΑΝΤΥΠΑ 

Αμερικάνικη 
Γεωργ.Σχολή (Κ2) 

MT4040 8   

9 § (α) 
ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ 
ΑΝΤΥΠΑ 

Έξοδος προς Χαλκιδική 
(Κ1) 

STC4012 8   

10 § (β) 
ΔΥΤ.ΕΣΩΤΕΡ. 
ΠΕΡΙΦ. 

Συμμαχική οδός (Κ3) MT4040 16   

11 § (β) 
ΔΥΤ.ΕΣΩΤΕΡ. 
ΠΕΡΙΦ. 

Φιλίππου (Κ4) STC4012 12   

12 § (β) 
ΔΥΤ.ΕΣΩΤΕΡ. 
ΠΕΡΙΦ. 

Κορδελιό                                 
"ΜΠΙΣΚA" (Κ5) 

MT4040 16   

13 § (β) 
ΔΥΤ.ΕΣΩΤΕΡ. 
ΠΕΡΙΦ. 

Εύοσμος - Κυκλ. 
κόμβος (Κ6) 

STC4012 12   

14 § (β) 
ΔΥΤ.ΕΣΩΤΕΡ. 
ΠΕΡΙΦ. 

Ηλιούπολη – 
Μακρυγιάννη  (Κ7) 

MT4040 20   

15 § (β) 
ΔΥΤ.ΕΣΩΤΕΡ. 
ΠΕΡΙΦ. 

Ωραιοκάστρου (Κ8) STC4012 12   

16 § (β) 
ΔΥΤ.ΕΣΩΤΕΡ. 
ΠΕΡΙΦ. 

Λαγκαδά                               
(Αερογέφυρα) (Κ9) 

MT4040 16   

17 § (β) 
ΠΑΡΑΠΛ.ΟΔΟΣ-  
ΟΔΟΣ 
ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ 

Πεζόκομβος 
Γυμνασίου 

STC4012 4   

18 § (β) 
ΠΑΡΑΠΛ.ΟΔΟΣ-  
ΔΥΤ.ΕΣΩΤΕΡ. 
ΠΕΡΙΦ. 

Οδ. Χρυσ.Σμύρνης 
(Εύοσμος) 

STC4012 8   

19 § (β) 
ΠΑΡΑΠΛ.ΟΔΟΣ-  
ΔΥΤ.ΕΣΩΤΕΡ. 
ΠΕΡΙΦ. 

Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου 

STC4012 8   

20 § (γ) 
ΕΞΩΤ. 
ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Ωραιοκάστρου Κόμβος 
Κ_10Α 

MT4040 8   

21 § (γ) 
ΕΞΩΤ. 
ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Ωραιοκάστρου  
Κόμβος Κ_10Β 

MT4040 8   

22 § (γ) 
ΕΞΩΤ. 
ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Θερμαϊκού  Κόμβος Κ-
9Α 

MT4040 8   

23 § (γ) 
ΕΞΩΤ. 
ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Θερμαϊκού  Κόμβος Κ-
9Β 

STC4012 8   
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24 § (δ) Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Διασταύρωση Ε.Κ.Ο. STC4012 8   

25 § (δ) Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Διασταύρωση 
Κιλκίς/Φυλακές 

MT4040 12   

26 § (δ) Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Μύλοι  Μελισσάρη STC4012 8   

27 § (δ) Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Διαβατά (Κ1) STC4012 8   

28 § (δ) Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Διαβατά  (Κ2) MT4040 16   

29 § (ε) 
E.O.ΘΕΣ/NIΚΗΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Διαστ. Ν.Ιωνίας (LIDL) ΜΤ4040 20   

30 § (ε) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡ.ΠΕΡΙΦ.   Κ2Α ΜΤ4040 8   

31 § (ε) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡ.ΠΕΡΙΦ.   Κ2Β ΜΤ4040 8   

32 § (ζ) 
ΔΥΤ. ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Oδός                                      
Καβακίων (Κ1) 

MT4040 8   

33 § (ζ) 
ΔΥΤ. ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Oδός                       
Βουτυρά (Κ2) 

MT4040 8   

34 § (ζ) 
ΔΥΤ. ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Oδός                        
Πίψου (Κ3) 

MT4040 4   

35 § (ζ) 
ΔΥΤ. ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Oδός                     
Κωλέτη (Κ4) 

MT4040 12   

36 § (ζ) 
ΔΥΤ. ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Oδός                        
Δάφνης (Κ5) 

MT4040 12   

37 § (η) 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Κεφαλληνίας 
(Ιχθυόσκαλα) 

PEGASO 12   

38 § (η) 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Μινωταύρου PEGASO 12   

39 § (η) 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Στροφή           
Σφαγείων 

PEGASO 8   

40 § (η) 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Διασταύρωση 
Καλοχωρίου 

PEGASO 8   

Β!   Εγκαταστάσεις του «Β! Τομέα» που περιλαμβάνονται στην  § 1.2. 

1 
 

§ (α) 
E.O.ΘΕΣ/NIΚΗΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Στροφή Σίνδου STC4012 12   

2 § (α) 
E.O.ΘΕΣ/NIΚΗΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Στροφή              
Αγχιάλου 

STC4012 8   
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3 § (α) 
E.O.ΘΕΣ/NIΚΗΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Διασταύρωση 
Γέφυρας 

STC4012 8   

4 § (α) 
E.O.ΘΕΣ/NIΚΗΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Στροφή Αγ. Αθανασίου STC4012 8   

5 § (α) 
E.O.ΘΕΣ/NIΚΗΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Γυμνάσιο Χαλκήδονας STC4012 8   

6 § (β)  
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Διασταύρωση 
Κουφαλίων 

STC4012 8   

7 § (β) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/NIΚΗΣ-
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Διασταύρωση 
Μελισσίου 

STC4012 8   

8 § (β) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/NIΚΗΣ-
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Διασταύρωση 
Μαυροβουνίου 

STC4012 8   

9 § (β) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/NIΚΗΣ-
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Οικισμός 
Μαυροβουνίου 

STC4012 8   

10 § (β) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/NIΚΗΣ-
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Διασταύρωση 
Τριφυλλίου 

STC4012 12   

11 § (β) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/NIΚΗΣ-
ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Κ1 (πρός 
Αλεξάνδρεια) 

STC4012 12   

12 § (β) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/NIΚΗΣ-
ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Κ2                   
(Καραολή) 

STC4012 8   

13 § (β) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/NIΚΗΣ-
ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Κ3 
(Βενιζέλου) 

MT4040 16   

14 § (β) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/NIΚΗΣ-
ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Κ4      (Μ. 
Αλεξάνδρου) 

STC4012 12   

15 § (η) 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

"ΡΑΝΤΕΒΟΥ" ΜΤ4040 16   

16 § (η) 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Είσοδος Νοσοκομείου STC4012 8   

17 § (η) 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Νεοχωρίου MT4040 12   

18 
§ (η) 
 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Μεραρχίας 

MT4040 16   
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Είσοδος              
Νιγρίτας 

19 § (η) 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Επταμύλων-
Μαρινοπουλος 

STC4012 12   
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 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦ. 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ 

ΤΗΛΕΜ.ΕΛΕΓΧΟ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΟΧΗ / ΟΔΙΚΗ  

ΑΡΤΗΡΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΥΠΟΣ 
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20 § (η) 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Νομαρχίας / 
Τελωνείου 

MT4040 12   

21 § (η) 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Προμαχώνα MT4040 12   

22 § (η) 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Χειμάρου Λευκώνα MT4040 8   

23 § (η) 
Π.Ε.Ο. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-
ΣΕΡΡΩΝ 

Λευκώνα STC4012 8   

24 § (η) ΣΕΡΡΕΣ Βυρώνεια STC4012 8   

25 § (η) ΣΕΡΡΕΣ 
Πεζόκομβος στο 
Μανδράκι 

STC4012 8   

26 § (η) 
Ε.Ο. ΣΕΡΡΩΝ - 
ΔΡΑΜΑΣ 

Κόμβος                   
Ν.Σουλίου 

STC4012 12   

27 § (γ) 
E.O. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΣΕΡΡΩΝ 

Κόμβος Ασσήρου MT4040 8   

28 § (γ) 
Ε.Ο. ΣΕΡΡΩΝ - 
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

Κόμβος Μεσολακκιάς MT4040 12   

29 § (δ) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ν.Κερδύλια STC4012 12   

30 § (δ) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

Παραλία           
Βρασνών 

STC4012 8   

31 § (δ) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ρεντίνα ΜΤ4040 12   

32 
§ (δ) 
 

Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ασπροβάλτα Κ1 

MT4040 12   
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ασπροβάλτα Κ2 

33 § (δ) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

Καβαλάρι STC4012 8   

34 § (ε) 
ΚΙΛΚΙΣ / 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 

Μεγ.Αλεξάνδρου -
Εθν.Αμύνης 

STC4012 12   

35 § (ε) 
ΚΙΛΚΙΣ / 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 

Διάβαση πεζών ORIONE 4   

36 § (ε) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΚΙΛΚΙΣ 

Διαστ.οδ.Λητής-Π.Ε.Ο. 
Σερρών 

MT4040 12   

37 § (ζ) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΑΘΗΝΩΝ 

Οδός Μουσών 
("Ερμής" TV) 

MT4040 12   

38 § (ζ) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΑΘΗΝΩΝ 

Διαστ. Μουσών–Νι- κα 
(σύνδ. με ΠΑΘΕ) 

STC4012 12   
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 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦ. 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ 

ΤΗΛΕΜ.ΕΛΕΓΧΟ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΟΧΗ / ΟΔΙΚΗ  

ΑΡΤΗΡΙΑ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΥΠΟΣ 
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39 § (β) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Περιφ.οδός -        
κόμβος Κ1 

MT4040 12   

40 § (β) 
Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

Περιφ.οδός -        
κόμβος Κ2 

MT4040 12   

41 
 

 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΚΑΜΨΗ ΑΡΝΑΙΑΣ 

Διασταύρωση 
Παλαιοχωρίου 

STC4012 12   

 

 

Πίνακας Ι.3: Εγκαταστάσεις του Β! Τομέα χωροθετημένες εκτός της Μητροπολιτικής 
Ενότητας της Θεσσαλονίκης και στους όμορους Νομούς της Περιφέρειας 

 
Συνοπτικά ο αριθμός των εκτός της Μητροπολιτικής Ενότητας της Θεσσαλονίκης εγκ/σεων 
που είναι ενταγμένες σε Κέντρο  Ελέγχου, ανά οδικό άξονα και συναφή περιοχή, έχει ως 
ακολούθως: 

 
 Κόμβος Εγκ/σεις 

α) Στην  Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης –Χαλκηδόνας (από στροφή Σίνδου ως    Χαλκηδόνα 5 

β) Στην  Ε.Ο. Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών - Έδεσσας (από στροφή Κουφαλίων ως  
κόμβο Κ-2  της Περιφερ. Οδού Έδεσσας )   11 

γ) Στην  Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Σερρών & Σερρών Αμφίπολης 2 

δ) Στην  Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας 5 

ε) Στην  Ε.Ο. Θεσ/νίκης / Κιλκίς – Πολύκαστρο 3 

ζ) Στην Π.Α.Θ.Ε. – πόλη Κατερίνης 2 

η) Στην περιοχή Σερρών (Περιφερ. Οδός και λοιπές εγκ/σεις) 12 

θ) Στην περιοχή Χαλκιδικής (Αρναία)  1 

 Άθροισμα: 41 
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12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
Πίνακας ΙΙ.1: Εξοπλισμός ανίχνευσης στο πεδίο του συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας της οδού Τσιμισκή  

A/A Κόμβος 

TLC Radar Camera Related to the TLC 
Extra equipment in 

Cabinet 

ITC-
2 

ITC-
2 

mini 
Lanes Quantity Lanes Quantity 

Vehicle 
Groups 

Pedestrian 
Groups 

Flashing 
Groups 

SG 
Groups 

SG 
Cards 

5-port 
switch 

5-port 
unmanaged 

switch 

1 ΧΑΝΘ 1 - 2 2 11 3 6 8 0 14 7 1 
 

2 
ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΗΣ 

1 - 0 0 6 2 2 3 1 6 3 
 

1 

3a ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - - 0 0 0 0 1 1 0 - - - - 

3 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1 - 0 0 5 2 3 5 1 9 5 
 

1 

4 
Π. Π. 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 

1 - 1 1 3 1 2 3 1 6 3 
 

1 

5 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1 - 0 0 3 1 1 2 1 4 2 
 

1 



 

Σελίδα 92 από 105 
 

6 
ΚΑΡΟΛΟΥ 
ΝΤΗΛ 

1 - 1 1 3 1 2 3 1 6 3 
 

1 

7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - 1 0 0 3 1 2 2 0 4 2 
 

1 

8 ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1 - 0 0 3 1 2 3 1 6 3 
 

1 

9a ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - - 2 2 0 0 2 3 1 - - - - 

9 Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 - 1 1 4 1 2 3 1 10 5 - - 

10 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 - 0 0 7 2 4 6 2 10 5 
 

1 

11 ΦΡΑΓΚΩΝ - 1 0 0 5 2 1 1  6 3  1 

12 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 1 - 2 2 4 1 11 11 2 22 11 1 
 

  ΣΥΝΟΛΑ 10 2 9 9 57 18 
   

103 52 2 9 
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13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Πίνακας ΙΙΙ.1: Συγκεντρωτικός πίνακας εξοπλισμού. 

α/α Κόμβος 

Νέα 
προγράμ. 
σηματοδ. 

Π1.2α, Π1.2β 

Αναβάθμ. 
ρυθμιστών 

Π2.2α.3, 
Π2.2β.3 

Ασύρμ. 
μονάδες 

διεπαφής 
Π2.2α.1, 
Π2.2β.1 

Ενσύρμ. 
μονάδες 

διεπαφής 
Π2.2α.2, 
Π2.2β.2 

Ασύρμ. 
αισθητηρες 
ανίχνευσης 

Π2.2α.4, 
Π2.2β.4 

Μονάδες 
διεπαφής 

ανιχνευτών 
Π2.2α.5, 
Π2.2β.5 

Αναμεταδ. 
ανιχνευτών 

Π2.2α.6, 
Π2.2β.6 

Εξοπλισμός 
πεδίου 
GLOSA 

Π2.3α.1, 
Π2.3β.1 

Τεχνολογία 
Ρυθμιστή 

1 3ης Σεπτεμβρίου - Αγίου Δημητρίου Ναι 
9-12 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   9 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

2α 3ης Σεπτεμβρίου - Ανδρονίκου (Πλατεία ΔΕΗ) Ναι       10 ΝΑΙ 5   
SIEMENS  

SX 

2β 3ης Σεπτεμβρίου - Μ. Αλεξάνδρου Ναι       6 ΝΑΙ 4   
SIEMENS  

SX 

3 3ης Σεπτεμβρίου - Στρατού Ναι       8 ΝΑΙ 4   
SIEMENS  

SX 

4 Αγίου Δημητρίου – Εθνικής Αμύνης Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ   
ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 6   

SIEMENS  

MR 

5 Αγίου Δημητρίου - Κατσιμίδη Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
  ΝΑΙ 10 ΝΑΙ 5   

SIEMENS  

MR 

6 Ανδριανουπόλεως – Αιγαίου Ναι               
SIEMENS  

MR 

7 Ανδριανουπόλεως – Περικλέους Ναι               
SIEMENS  

MR 

8α Βασ. Γεωργίου - Ναπολέοντος Ζέρβα Ναι               
SIEMENS  

SX 

8β Βασ. Γεωργίου - Σαρανταπόρου Ναι               
SIEMENS  

SX 
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9 Βασ. Όλγας - 25ης Μαρτίου Ναι       6 ΝΑΙ 3   
SIEMENS  

SX 

10α Βασ. Όλγας – Γραβιάς Ναι               
SIEMENS  

SX 

10β Βασ. Όλγας - Κριεζότου Ναι               
SIEMENS  

SX 

11α Βασ. Όλγας – Δελφών Ναι       7 ΝΑΙ 4   
SIEMENS  

SX 

11β Βασ. Όλγας - Πλούτωνος Ναι               
SIEMENS  

SX 

12 Βασ. Όλγας - Θεμ. Σοφούλη Ναι       5 ΝΑΙ 3   
SIEMENS  

SX 

13 Βασ. Όλγας – Καλλιδοπούλου Ναι               
SIEMENS  

SX 

14 Βασ. Όλγας – Καραϊσκάκη Ναι               
SIEMENS  

SX 

15 Βασ. Όλγας - Κοσμά Αιτολού Ναι               
SIEMENS  

SX 

16 Βασ. Όλγας - Μ. Μπότσαρη Ναι       6 ΝΑΙ 3   
SIEMENS  

SX 

17α Βασ. Όλγας - Μοσχονησίων Ναι       5 ΝΑΙ 3   

SIEMENS  

SX 

17β Βασ. Όλγας - Ψελλού Ναι               
SIEMENS  

SX 
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18 Βασ. Όλγας - Π. Συνδίκα Ναι       6 ΝΑΙ 3   
SIEMENS  

SX 

19α Βασ. Όλγας – Παρασκευοπούλου Ναι               
SIEMENS  

SX 

19β Βασ. Όλγας - Αγ. Τριάδος Ναι               
SIEMENS  

SX 

19γ Βασ. Όλγας - Αρχ. Μουσείου Ναι               
SIEMENS  

SX 

20 Γ. Παπανδρέου - 25ης Μαρτίου Ναι 
9-12 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   5 ΝΑΙ 3   

SIEMENS  

C800 

21α Γ. Παπανδρέου - Γραβιάς Ναι               
SIEMENS  

MR 

21β Γ. Παπανδρέου – Κριεζότου Ναι               
SIEMENS  

MR 

22 Γ. Παπανδρέου - Θεμ. Σοφούλη Ναι               
SIEMENS  

MR 

23 Γ. Παπανδρέου - Μητρ. Κυδωνίων Ναι               
SIEMENS  

MR 

24 Γ. Παπανδρέου – Πλούτωνος Ναι               
SIEMENS  

MR 

25 Δελφών - 25ης Μαρτίου Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   4 ΝΑΙ 3   

SIEMENS  

MR 

26 Δελφών - Μ. Μπότσαρη Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   4 ΝΑΙ 3   

SIEMENS  

MR 
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27 Δυτ. Είσοδος - Βουτυρά (Κ2) Ναι       7 ΝΑΙ 3   
SCAE  

MT4040 

28 Δυτ. Είσοδος - Δάφνης (Κ5) Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 4   

SCAE 

MT4040 

29 Δυτ. Είσοδος - Καββακίων (Κ1) Ναι               
SCAE 

MT4040 

30 Δυτ. Είσοδος - Κολέττη (Κ4) Ναι       8 ΝΑΙ 4   
SCAE 

MT4040 

31 Δυτ. Είσοδος - Πίψου (Κ3) Ναι               
SCAE 

MT4040 

32 Ε.Ο. Θεσ/νίκης Αεροδρομίου - "Αγαπητός" Ναι 
9-12 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ           

SCAE 

STC4012 

33 Ε.Ο. Θεσ/νίκης Αεροδρομίου - Διαβαλκανικό ΙΚΕΑ Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   13 ΝΑΙ 6   

SCAE 

MT4040 

34 Ε.Ο. Θεσ/νίκης Αεροδρομίου - Σχολή Πολέμου Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ           

SCAE 

MT4040 

35 
Ε.Ο. Θεσ/νίκης Αεροδρομίου Διαστ. Πολυγύρου 

"Πράσινα Φανάρια" 
Ναι 

13-16 
ΟΜΑΔΩΝ 

ΝΑΙ   11 ΝΑΙ 5   
SCAE 

MT4040 

36 Εγνατία  - 26ης Οκτωβρίου - Λαγκαδά Ναι 
9-12 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   11 ΝΑΙ 7   

SIEMENS  

MR 

37 Εγνατία - 3ης Σεπτεμβρίου Ναι 
9-12 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   9 ΝΑΙ 5   

SIEMENS  

MR 

38 Εγνατία - Αγ. Σοφίας Ναι               
SIEMENS  

MR 
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39 Εγνατία – Αντιγονιδών Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

40 Εγνατία – Αριστοτέλους Ναι               
SIEMENS  

MR 

41 Εγνατία – Βενιζέλου Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

42 Εγνατία – Δωδεκανήσου Ναι 
9-12 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   9 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

43 Εγνατία - Εθν. Αμύνης - Αγγελάκη (Συντριβάνι) Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   11 ΝΑΙ 6   

SIEMENS  

MR 

44 Εγνατία - Είσοδος ΑΠΘ Ναι               
SIEMENS  

MR 

45 Εγνατία – Ι. Δραγούμη Ναι 
9-12 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

46 Εγνατία – Ιασονίδου Ναι               
SIEMENS  

MR 

47 Εγνατία – Πατρ. Ιωακείμ Ναι               
SIEMENS  

MR 

48 Εγνατία - Μητρ. Γενναδίου Ναι               
SIEMENS  

MR 

49 Δελφών - Π.Συνδίκα Ναι               

SIEMENS  

MR 

50 Εθνικής Αντιστάσεως - Αιγαίου Ναι       5 ΝΑΙ 3   
SIEMENS  

SX 
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51 Εθνικής Αντιστάσεως - Αμφιτρήτης – Μουσχουντή Ναι 
 

          Ναι 
SIEMENS  

SX 

52 Εθνικής Αντιστάσεως - Γήπεδο ΠΑΟΚ Ναι 
 

          Ναι 
SIEMENS  

C800 

53 Εθνικής Αντιστάσεως – Ηλέκτρας Ναι 
 

          Ναι 
SIEMENS  

SX 

54 Εθνικής Αντιστάσεως - Μ. Αλεξάνδρου Ναι               
SIEMENS  

SX 

55 Εθνικής Αντιστάσεως - Μ. Αντύπα Ναι 
 

    11 ΝΑΙ 4 Ναι 
SIEMENS  

SX 

56 Εθνικής Αντιστάσεως – Μιστρά Ναι 
 

          Ναι 
SIEMENS  

SX 

57 Εθνικής Αντιστάσεως – Περικλέους Ναι               
SIEMENS  

SX 

58 Εθνικής Αντιστάσεως - Περιφερειακή Ναι 
 

    12 ΝΑΙ 6 Ναι 
SIEMENS  

SX 

59 Εθνικής Αντιστάσεως -Στρ. Νταλίπη Ναι 
 

          Ναι 
SIEMENS  

SX 

60 Ελ. Βενιζέλου - Μ. Αλεξάνδρου Ναι               
SIEMENS  

MR 

61 Καραμανλή - 25ης Μαρτίου Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 5   

SIEMENS  

MR 

62 Καραμανλή - 28ης Οκτωβρίου Ναι               
SIEMENS  

MR 



 

Σελίδα 99 από 105 
 

63 Καραμανλή – Βούλγαρη Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   14 ΝΑΙ 7   

SIEMENS  

MR 

64 Καραμανλή – Κατσιμίδη Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   9 ΝΑΙ 5   

SIEMENS  

MR 

65 Καραμανλή – Καυταντζόγλου Ναι               
SIEMENS  

MR 

66 Καραμανλή – Κλεάνθους Ναι               
SIEMENS  

C900 

67 Καραμανλή – Λαμπράκη Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

68 Καραμανλή - Μ. Μπότσαρη Ναι 
9-12 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   10 ΝΑΙ 5   

SIEMENS  

MR 

69 Καραμανλή - Π. Συνδίκα Ναι 
9-12 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   10 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

70 Καραμανλή – Παπαναστασίου Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   12 ΝΑΙ 6   

SIEMENS  

MR 

71 Καραμανλή – Παπάφη Ναι               
SIEMENS  

MR 

72 Καραμανλή - Πατρ. Γρηγορίου Ε' Ναι               
SIEMENS  

MR 

73 Κόμβος Επταπυργίου (Ανθέων) Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   4 ΝΑΙ 2   

SIEMENS  

C800 

74 Κόμβος Νεάπολης (Κ2) - Αερογέφυρα Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   4 ΝΑΙ 2   

SIEMENS  

C800 
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75 Κόμβος Νεάπολης (Κ3) - Νεάπολη Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   6 ΝΑΙ 3   

SIEMENS  

C800 

76α Κουντουριώτου - Ναυμαχίας Λίμνου Ναι       3 ΝΑΙ 2   
SIEMENS  

SX 

76β Κουντουριώτου – Σαλαμίνος Ναι       5 ΝΑΙ 3   
SIEMENS  

SX 

77 Λαγκαδά – Δραγουμάνου Ναι 
9-12 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ           

SIEMENS  

MR 

78 Λαγκαδά - Αγ. Πάντων Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ           

SIEMENS  

MR 

79 Λαγκαδά - Νεοχωρίου Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ           

SIEMENS  

MR 

80 Λαγκαδά - Αγ. Γεωργίου - Κατηφάρη Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ           

 SIEMENS 
MR 

81 Λαγκαδά – Ακριτών Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   12 ΝΑΙ 6   

SIEMENS  

MR 

82 Λαγκαδά - Καραολή Δημητρίου Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   9 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

83 Λαγκαδά - Γρ.Λαμπράκη - Χρ.Σμύρνης Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ           

SIEMENS  

MR 

84 Λαγκαδά- Θηβών - Τζαβέλλα Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ           

SIEMENS  

MR 

85 Λαγκαδα - Κύπρου Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ           

SIEMENS  

MR 

86 Λαγκαδά - Λ.Στρατού Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ           

SIEMENS  

MR 
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87 Λαμπράκη – Διαγόρα Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
  ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 3   

SIEMENS  

MR 

88 Λαμπράκη – Κλεάνθους Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
  ΝΑΙ 6 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

89 Λαμπράκη – Σταγειρίτη Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
  ΝΑΙ 7 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

90 Λεωφ. Νίκης - Αγ. Σοφίας Ναι               
SIEMENS  

SX 

91 Λεωφ. Νίκης - Ι. Δραγούμη Ναι       5 ΝΑΙ 3   
SIEMENS  

SX 

92 Λεωφ. Νίκης – Κομνηνών Ναι               
SIEMENS  

SX 

93 Λεωφ. Νίκης - Στρατ. Καλάρη Ναι               
SIEMENS  

SX 

94 Μ. Αλεξάνδρου - Αγ. Τριάδας Ναι               
SIEMENS  

MR 

95 Μ. Αλεξάνδρου – Έντινσον Ναι               
SIEMENS  

C800 

96 Μ. Αλεξάνδρου – Καλλιδοπούλου Ναι               
SIEMENS  

MR 

97 Μ. Αλεξάνδρου – Καραϊσκάκη Ναι               

SIEMENS  

MR 

98 Μ. Αλεξάνδρου - Μ. Μπότσαρη Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   5 ΝΑΙ 3   

SIEMENS  

MR 
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99 Μ. Αλεξάνδρου – Νικόγλου Ναι               
SIEMENS  

MR 

100 Μ. Αλεξάνδρου - Π. Συνδίκα Ναι               
SIEMENS  

MR 

101 Μ. Αλεξάνδρου – Παρασκευοπούλου Ναι               
SIEMENS  

MR 

102 Μ. Αλεξάνδρου – Χατζή Ναι               
SIEMENS  

MR 

103 Μοναστηρίου - Αγ. Πάντων Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

104 Μοναστηρίου - Αναγεννήσεως (ΝΣΣ) Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

105 Μοναστηρίου – Κωλέττη Ναι               
SIEMENS  

C900 

106 Μοναστηρίου - Μαντείων (Γιαννιτσών) Ναι               
SIEMENS  

MR 

107 Μοναστηρίου - Μιχαήλ Καλλού Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

108 Παπαναστασίου – Πλαστήρα Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   6 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

109 Πλαστήρα – Αναξιμάνδρου Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   5 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

110 Πλατεία Λευκού Πύργου Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   9 ΝΑΙ 5   

SIEMENS  

MR 
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111 Πολυτεχνείου - 26ης Οκτωβρίου Ναι       
 

      
SWARCO  

ITC2 

112 Πολυτεχνείου – Δωδεκανήσου Ναι       
 

      
SWARCO  

ITC2 

113 Στρατού – Καυτατζόγλου Ναι 
13-16 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 4   

SIEMENS  

MR 

114 Τζων Κέννεντυ - Ελαιώνων (Αριστοτέλειο) Ναι 
ΕΩΣ 8 

ΟΜΑΔΩΝ 
ΝΑΙ   8 ΝΑΙ 3   

SIEMENS  

C800 

115 Τζων Κέννεντυ – Φωκά Ναι       6 ΝΑΙ 3   
SIEMENS  

C900 

116 Τσιμισκή – Αγ. Σοφίας Ναι       
 

      
SWARCO  

ITC2 

117 Τσιμισκή – Αριστοτέλους Ναι       
 

      
SWARCO  

ITC2 

118 Τσιμισκή – Βενιζέλου Ναι       
 

      
SWARCO  

ITC2 

119 Τσιμισκή – Εθν. Αμύνης Ναι       
 

      
SWARCO  

ITC2 

120 Τσιμισκή - Ι. Δραγούμη Ναι       
 

      
SWARCO  

ITC2 

121 Τσιμισκή – Κ. Ντήλ Ναι       
 

      

SWARCO  

ITC2 

122 Τσιμισκή – Κομνηνών Ναι       
 

      
SWARCO  

ITC2 
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123 Τσιμισκή – Π. Μελλά Ναι       
 

      
SWARCO  

       ITC2 

124 Τσιμισκή – Π. Π. Γερμανού Ναι       
 

      
SWARCO  

ITC2 

125 Τσιμισκή – ΧΑΝΘ Ναι       
 

      
SWARCO  

ITC2 

           

α/α Εξοπλισμός πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και ανιχνευτών Bluetooth Ποσότητα Παραδοτέο 

1 Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) 5 Π2.2α.7 

2 Προμήθεια ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth 12 Π2.2α.8 

           

α/α Εξοπλισμός και λογισμικό Κέντρου Ελέγχου Ποσότητα Παραδοτέο 

1 Προμήθεια διακομιστή επικοινωνίας (frontend) του KEK Β’ Τομέα 1 Π2.1α 

2 Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου 1 Π2.5α 
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Θεσσαλονίκη ……... 

 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 -Ο- -Ο- 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Αναπλ. Προϊστάμενος 

ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ 
Αναπλ. Προϊστάμενος 

ΥΣΕ/ΔΤΕ 
 
 
 

 
 
 
 

 

Θεόδωρος Μανίκας 
Μηχ/γος Μηχ/κός Α’ β. 

Χρήστος Παπαδόπουλος 
Ηλ/γος Μηχ/κός Α’ β. 

 

Χρήστος Κραβαρίτης 
Πολ/κός Μηχ/κός Α’ β. 

 


