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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου 

A) Το λογισμικό υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου αποτελεί εξειδικευμένη εφαρμογή, 
σκοπός της οποίας θα είναι η παροχή εξειδικευμένης λειτουργικότητας και υποστήριξης της 
ανώτερης βαθμίδας για τη δημιουργία, δηλαδή η εκπόνηση και η βελτιστοποίηση, 
στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στις περιοχές εφαρμογής του 
έργου. Το λογισμικό υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει τις 
παρακάτω ειδικές λειτουργικές δυνατότητες: 

 Υποστήριξη στη δημιουργία των υπόψη  στρατηγικών με τις οποίες θα επιτυγχάνεται κατ’ 
ελάχιστον:  

o αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή περιοχές,  
o βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες,  
o ενημέρωση των μετακινούμενων, μέσω των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων και 

υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS),  
o επαναδρομολόγηση των μετακινούμενων (re-routing)  
o εφαρμογή σεναρίων 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.).  

 Υποστήριξη στη δημιουργία και στην αξιολόγηση σεναρίων 

 Χρήση μετρήσιμων δεικτών αποδοτικότητας για την κάθε στρατηγική.  

 Υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας τουλάχιστον τριών διαφορετικών οίκων 
 
Το λογισμικό υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνει και 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. 
 
Τέλος, το λογισμικό υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Φιλικό προς τον χρήστη γραφικό περιβάλλον λειτουργίας 

 Δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των παραμέτρων του λογισμικού από τον χρήστη μέσω 
κατάλληλων διεπαφών 

 Υποστήριξη τελευταίων εκδόσεων ευρέως χρησιμοποιούμενων λειτουργικών συστημάτων 
(Windows ή Linux) 

 Παροχή όλων των μενού κατ’ ελάχιστον στην αγγλική γλώσσα (επιθυμητά και στην ελληνική 
γλώσσα) 
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B) Η εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων είναι ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει 
συντονισμό στρατηγικού επιπέδου μεταξύ εφαρμογών ITS για την επίτευξη των στόχων 
διαχείρισης της κινητικότητας. Τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να παρέχονται κατ’ 
ελάχιστο είναι τα εξής: 

 Παρακολούθηση καταστάσεων: διασύνδεση με εφαρμογές διαχείρισης πινακίδων για την 
παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης.  

 Καθορισμός στρατηγικής μηνυμάτων σε πινακίδες: λειτουργικότητα που επιτρέπει τη 
δημιουργία σεναρίων εμφάνισης κατάλληλων πληροφοριακών μηνυμάτων, με βάση την 
πραγματική κατάσταση κυκλοφορίας. Η εφαρμογή πρέπει να μπορεί να χειρίζεται 
απεριόριστο αριθμό σεναρίων. Ένα σενάριο περιλαμβάνει τα εξής: 

o Τον ορισμό των σημείων ελέγχου (ένα ή περισσότερα συνδυαστικά) 
o Τις συνθήκες ενεργοποίησης των σημείων ελέγχου 
o Τις συνθήκες ενεργοποίησης των σεναρίων 
o Τον τύπο ενεργοποίησης 
o Την περίοδο ενεργοποίησης 
o Τις προς εκτέλεση ενέργειες 

 Σημεία ελέγχου: Τα σημεία ελέγχου θα είναι συνδέσεις ή διαδρομές του παρακολουθούμενου 
οδικού δικτύου όσον αφορά τον χρόνο ταξιδιού, τη μετρούμενη / προβλεπόμενη ταχύτητα, το 
επίπεδο συμφόρησης και το επίπεδο ανωμαλιών, όπως αυτά θα προκύπτουν από το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας 
(ΟΣΥΛΑΔΚ). 

 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. 

 GUI: η παρακολούθηση καθορισμένων σεναρίων και σημείων ελέγχου θα πρέπει να είναι 
δυνατή μέσω γραφικής διεπαφής χρήστη. 

 
Για την αξιοποίηση του συστήματος ενημέρωσης μετακινούμενων, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει τις απαραίτητες εργασίες αρχικοποίησης και παραμετροποίησης της βιβλιοθήκης 
μηνυμάτων. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Τον ορισμό των σημείων ελέγχου 

 Τον καθορισμό των σεναρίων χρήσης ανά πινακίδα ή/και ανά ομάδα πινακίδων και τον 
ορισμό των τιμών στόχων για την (απ)ενεργοποίηση των σεναρίων. 

 Τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως  τύπο ενεργοποίησης, περίοδο ενεργοποίησης κ.α., του κάθε 
σεναρίου ανά επιτηρούμενη πινακίδα 

 Υλοποίηση βιβλιοθήκης μηνυμάτων 
 
Προμήθεια διακομιστή επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης του Β! Τομέα 
Ο διακομιστής επικοινωνίας θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Λειτουργικό σύστημα με λειτουργικότητα διακομιστή (Windows 2016 Server) 
 Αντι-ιικό (antivirus) λογισμικό με τοίχο προστασίας (firewall) για την αποφυγή εξωτερικών 

αυθαίρετων εισβολών και κακόβουλων λογισμικών. 
 Επεξεργαστή 8πλου πυρήνα 
 Μνήμη RAM χωρητικότητας 2x16 Gb 
 4 σκληρούς δίσκους τύπου SAS10K, χωρητικότητας 300Gb 
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 1 σκληρός δίσκος τύπου SAS10K, χωρητικότητας 1 Tb για backup 
 2 τροφοδοτικές διατάξεις κατάλληλης ισχύος 

 Κάρτα δικτύου Ethernet 1Gb 
 Κατάλληλο ικρίωμα (rack) 
 Οθόνη 22’’, πληκτρολόγιο, ποντίκι ενσωματωμένα στο άνω ικρίωμα   
 Μονάδα αδιάλειπτης παροχής UPS 3.000VA  

Το Κέντρο Ελέγχου θα παρουσιάζει στις οθόνες του υπολογιστή (server) τους αντίστοιχα 
συνδεδεμένους σ’ αυτό κόμβους υπό την μορφή ενεργών εικονιδίων, σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: 

1. Στον «γενικό χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, στον οποίο το λογισμικό του συστήματος θα 
επιτρέπει να εμφανίζονται όλοι οι ρυθμιστές κυκλοφορίας του συστήματος με γραφική παράσταση, 
στην οποία θα απεικονίζεται συμβολικά: 

 Η κατάσταση λειτουργίας τους 
  Ο αριθμός του εφαρμοζόμενου σηματοδοτικού προγράμματος 
  Η ύπαρξη ενδεχόμενης βλάβης 
  Η ύπαρξη ή μη επικοινωνίας με τον κεντρικό διακομιστή (server) του συστήματος 

τηλεεπιτήρησης. 
  Γραφική παρουσίαση, με συμβολικό χρωματικό κώδικα του τρέχοντος κυκλοφοριακού 

φόρτου σε σημαντικές αρτηρίες. 
Ο «γενικός χάρτης» θα διαθέτει λειτουργίες πλοήγησης και «zoom in & out», ώστε να είναι 

εφικτή η αποτύπωση όλων των κόμβων μιας εκτεταμένης περιοχής (π.χ. του συνόλου αρμοδιότητας 
της  ΠΚΜ) σε ένα μόνο χάρτη. 

2. Στις «Ζώνες», δηλαδή στις περιοχές με κόμβους αλληλοεξαρτώμενης κυκλοφοριακής 
συμπεριφοράς, σε κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται ορισμένος αριθμός κόμβων είτε ακόμη έστω 
και ένας μοναδικός (μεμονωμένος). Η επιλογή των κόμβων για την ένταξή τους στις διάφορες 
«Ζώνες» (περιοχές) με κόμβους αλληλοεξαρτώμενης κυκλοφοριακής συμπεριφοράς γίνεται από τον 
σχεδιαστή του συστήματος, αποσκοπεί δε στη ομαδοποίηση εκείνων των κόμβων που παρουσιάζουν 
κυκλοφοριακή συνάφεια, όπως π.χ. των διασταυρώσεων μιας οδικής αρτηρίας των οποίων οι 
φωτεινές σηματοδότες προβλέπεται να είναι συντονισμένοι σε λειτουργία «προοδευτικής ρύθμισης 
πρασίνου» (πράσινο κύμα) ή γενικότερα κόμβων μίας περιοχής που είναι ενταγμένοι σε κοινό 
κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Στη «Ζώνη», θα είναι επίσης δυνατό να εμφανίζονται στο πλαίσιο του 
τοπικού χάρτη, τμήματος του αντίστοιχου «Γενικού», οι αντίστοιχοι ρυθμιστές που εντάσσονται σ’ 

αυτήν, τούτη δε (η «Ζώνη») θα απεικονίζεται με παρόμοιο τρόπο προς τον «Γενικό Χάρτη», δηλαδή σ’ 
αυτήν θα απεικονίζονται γραφικά οι πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγρ. 1 

(π.χ. ο κυκλοφοριακός φόρτος μίας ή περισσότερων αρτηριών, η ένδειξη των φωτεινών σηματοδοτών 
που υλοποιούν το «πράσινο κύμα» κ.α.).    

Με όμοιο τρόπο προς το «Γενικό Χάρτη», στις «Ζώνες» θα παρέχονται οι ευκολίες λειτουργίας 
πλοήγησης και «zoom in & out». Όταν θα επιλέγεται το εικονίδιο ενός συγκεκριμένου κόμβου, τότε 
θα εμφανίζεται η οριζοντιογραφία του κόμβου.  

3. Στην «οριζοντιογραφία του κόμβου», ο οποίος διαθέτει ρυθμιστή κυκλοφορίας συνδεδεμένο 
στο Κέντρο Ελέγχου, στην οποία πέραν των ανωτέρω θα περιλαμβάνονται και οι εξής πληροφορίες: 

 Πίνακας με τη λειτουργική κατάσταση του ρυθμιστή και το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα. 

 Ενδεχόμενοι προ-συναγερμοί ή/ και συναγερμοί. 
 Οι φωτεινοί σηματοδότες απεικονισμένοι σε μιμικό οριζοντιογραφικό διάγραμμα του κόμβου 

με τη τρέχουσα ένδειξή τους (πράσινο – κόκκινο – κίτρινο – αναλαμπή) σε πραγματικό χρόνο. 
 Η εξέλιξη του διαγράμματος του σηματοδοτικού προγράμματος σε πραγματικό χρόνο. 
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 Οι ανιχνευτές και οι ψηφιακές είσοδοι του ρυθμιστή κυκλοφορίας με συμβολικό χρωματικό 
κώδικα του τρέχοντος κυκλοφοριακού φόρτου, απεικονισμένοι σε μιμικό οριζοντιογραφικό 

διάγραμμα του κόμβου με την τρέχουσα λειτουργική κατάστασή τους. 
 Οι πρόσφατες κυκλοφοριακές μετρήσεις των αντιστοίχων αισθητηρίων (εφόσον βεβαίως 

διατίθενται στην διασταύρωση για τον παραπάνω σκοπό κατάλληλοι ανιχνευτές μέτρησης 
κυκλοφορίας). 

Οι επιλέξιμες λειτουργίες, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης του χειριστή, θα είναι οι εξής: 
 Ο τρόπος λειτουργίας (mode) του ρυθμιστή (κεντρική, τοπική, αναλαμπή, όλα κόκκινα) 
 Τρέχον σηματοδοτικό πρόγραμμα  
 Έναυση και σβέση ρυθμιστή. 
 Πρόσβαση στο χειριστήριο του ρυθμιστή κυκλοφορίας εκ του μακρόθεν, με εξομοίωση τούτου 

στην οθόνη του υπολογιστή του χειριστή. 
 Αποστολή και λήψη αρχείων και ιδιαίτερα των αρχείων διαμόρφωσης (configuration) του 

ρυθμιστή, του σηματοδοτικού προγράμματος και του λογισμικού του (firmware). 
Το Κέντρο Ελέγχου θα αποθηκεύει χρονολογικά τις παρακάτω πληροφορίες στη βάση δεδομένων του 
συστήματος: 

i. Τις ενέργειες και τις εντολές προς τους ρυθμιστές που διενεργούνται από τους χειριστές του 
συστήματος (log file), η ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου χειριστή που τις εκτέλεσε, τέλος δε 
ο χρόνος που έγιναν οι χειρισμοί σε συνδυασμό προς τον αριθμό του ρυθμιστή που εκείνες 
αφορούσαν.   

ii. Τις βλάβες που καταγράφηκαν στις εγκ/σεις των κόμβων, που θα αποδίδονται με συνοπτική 

και όχι απλώς κωδικοποιημένη περιγραφή. 
Επί πλέον, το λογισμικό του συστήματος θα διαθέτει κατάλληλα φίλτρα αναζήτησης, με σκοπό την 
προβολή τόσο των καταγεγραμμένων εντολών των χειριστών προς τους ρυθμιστές ανά χρονική 
περίοδο, ανά χειριστή, ανά τύπο εντολής και ανά ρυθμιστή κυκλοφορίας, όσο και του είδους 
(λεπτομερειακά) των βλαβών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανά είδος συναγερμού, ανά 
ρυθμιστή κυκλοφορίας και/είτε ανά ανιχνευτή οχημάτων. Τέλος, το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό 
να επιτρέπει την εκτύπωση των παραπάνω στοιχείων υπό μορφή αναφοράς. 
Το Κέντρο Ελέγχου θα είναι ικανό να συλλέγει από τους συνδεδεμένους ρυθμιστές κυκλοφορίας, να 
αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του συστήματος και να αναλύει τα στοιχεία των μετρήσεων 
κυκλοφορίας που καταγράφουν οι ρυθμιστές. Αυτή η λειτουργία θα αποτελεί βασική ιδιότητα του 

συστήματος, θα μπορεί δε να ενεργοποιείται για όποιους ρυθμιστές κυκλοφορίας είναι εξοπλισμένοι 
με τα κατάλληλα αισθητήρια μέτρησης της κυκλοφορίας.  

Το σύστημα θα έχει ως εκ τούτου τη δυνατότητα να καταγράφει ανά ορισμένο ενδιάμεσο χρονικό 
διάστημα (time interval), τα κατωτέρω κυκλοφοριακά μεγέθη: 

 Τον κυκλοφοριακό φόρτο  
 Το ποσοστό κατάληψης των βρόχων (επαγωγικών ή ιδεατών) καταμέτρησης. 
 Τη μέση ταχύτητα (με την βοήθεια κατάλληλου αισθητηρίου, όπως π.χ. διπλού επαγωγικού    

βρόχου, μικροκυματικού ανιχνευτή ψηφιακού τύπου κλπ.)  
 Τη σύνθεση της κυκλοφορίας, με τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου.  

Η πραγματοποίηση των μετρήσεων αυτών θα προϋποθέτει τον προηγούμενο κατάλληλο  

προγραμματισμό των ρυθμιστών κυκλοφορίας αντιστοίχως, ενώ οι μετρήσεις θα μεταφέρονται από 
αυτούς στο σύστημα, προς αποθήκευση στην αντίστοιχη βάση δεδομένων. 
Το λογισμικό του συστήματος θα διαθέτει επίσης κατάλληλα φίλτρα για την ανάλυση και την 
προβολή των στοιχείων των καταμετρήσεων σε διαγράμματα. Οι επιλογές που θα είναι διαθέσιμες 
για τη διαμόρφωση των υπόψη γραφικών παραστάσεων θα είναι κατ’ ελάχιστον οι εξής: 
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 Προβολή της καμπύλης των δεδομένων ενός ανιχνευτή (φόρτου, ποσοστού κατάληψης κλπ.) 
ανά ημέρα, με επιλεγόμενο χρόνο ολοκλήρωσης (περίοδο καταγραφής) των δεδομένων από 1 

έως 60 λεπτά. Η απεικόνιση θα αφορά ένα σημείο μέτρησης και θα μπορεί να επεκτείνεται σε 
περισσότερα, στο ίδιο διάγραμμα. 

 Ταυτόχρονη προβολή των διαγραμμάτων ενός κυκλοφοριακού μεγέθους (φόρτου ή ποσοστού 
κατάληψης κλπ.) ανά ημέρα, με επιλεγόμενο χρόνο ολοκλήρωσης (περίοδο καταγραφής) των 
δεδομένων από 1 έως 60 λεπτά, αλλά η πολλαπλή αυτή απεικόνιση θα αφορά περισσότερα 
του ενός σημεία μέτρησης. 

Όλες οι παραπάνω γραφικές παραστάσεις θα μπορούν εκτός από το να απεικονίζονται, να 
εκτυπώνονται, τα δε δεδομένα τους θα μπορούν να εξάγονται προς περαιτέρω επεξεργασία σε 
αντίστοιχα γνωστά προγράμματα (π.χ. EXCEL). Τέλος το σύστημα θα έχει την ικανότητα της περιοδικής 

αυτόματης δημιουργίας και αποθήκευσης των παραπάνω στοιχείων σε γνωστά προγράμματα (π.χ. 
EXCEL).   
 
Το Κέντρο Ελέγχου θα ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων σε ένα κόμβο με ανεξάρτητη 
λειτουργία (απομονωμένο), σε μια αρτηρία ή σε μια περιοχή, μεταβάλλοντας το χρονισμό των 
φωτεινών σηματοδοτών των συνδεδεμένων ρυθμιστών, με τρεις διαφορετικές μεθόδους ελέγχου 
(traffic control).  
 
Η πρώτη και απλούστερη μέθοδος, η οποία δεν απαιτεί ανίχνευση της κυκλοφορίας, είναι η επιλογή 
σηματοδοτικών προγραμμάτων σταθερού χρόνου σύμφωνα με Ετήσιο Χρονοδιάγραμμα (time table 

control). Η κάθε ημέρα του έτους χωρίζεται σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες και η κάθε χρονική ζώνη 
αντιστοιχεί σε ένα σηματοδοτικό πρόγραμμα. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να επιτευχθούν στρατηγικές 
ρύθμισης της κυκλοφορίας σε αρτηρίες ή περιοχές, αλλά και «προοδευτική ρύθμιση του πρασίνου» 
(green wave) μέσω του συγχρονισμού των ωρολογίων των ρυθμιστών.  
Η δεύτερη μέθοδος έγκειται στη δυναμική επιλογή σηματοδοτικών προγραμμάτων σταθερού χρόνου 
(responsive control). Η μέθοδος αυτή απαιτεί την ανίχνευση της κυκλοφορίας σε στρατηγικά σημεία 
του μεμονωμένου κόμβου, ή της αρτηρίας, είτε της περιοχής, ώστε το σύστημα να μπορεί να 
ανταποκρίνεται με προ-εκπονημένα κυκλοφοριακά σενάρια. Ανά 5 λεπτά το σύστημα θα είναι ικανό 
να αναγνωρίζει τις κυκλοφοριακές συνθήκες και να εφαρμόζει το πλέον κατάλληλο σενάριο 
(σηματοδοτικό πρόγραμμα) στους αντίστοιχους ρυθμιστές. Η «προοδευτική ρύθμιση του πρασίνου» 

(green wave) επιτυγχάνεται μέσω του συγχρονισμού των ωρολογίων των ρυθμιστών.  
Τέλος, με την τρίτη μέθοδο επιτυγχάνεται η προσαρμοστική εφαρμογή των σηματοδοτικών 

προγραμμάτων (adaptive control). Η μέθοδος αυτή απαιτεί εκτεταμένη ανίχνευση κυκλοφορίας, 
συνήθως σε όλες τις προσβάσεις και εξόδους των κόμβων. Ανά 5 λεπτά το σύστημα εκτελεί ειδικό 
αλγόριθμο, ο οποίος, με βάση του καταμετρημένους φόρτους κυκλοφορίας και τα ποσοστά 
κατάληψης των αντίστοιχων λωρίδων κυκλοφορίας, υπολογίζει τη βέλτιστη περίοδο σηματοδοτικού 
προγράμματος (cycle) για μια αρτηρία ή περιοχή, τη βέλτιστη κατανομή του πράσινου χρόνου για 
κάθε φάση του σηματοδοτικού προγράμματος του κάθε κόμβου (split) και την αντίστοιχη χρονική 
μετάθεση (offset) του σημείου συντονισμού του σηματοδοτικού προγράμματος για κάθε κόμβο για 
την επίτευξη της «προοδευτικής ρύθμισης του πράσινου» σε συνδυασμό, όπως και στις 

προηγούμενες μεθόδους, με το συγχρονισμό των ωρολογίων των ρυθμιστών. 
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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  
Ο εξοπλισμός πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA θα πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Μονάδα συνεργατικών εφαρμογών με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας μέσω δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας GPRS / 2G/ 3G. 

 Hardware Security Module συμβατό με τις απαιτήσεις του προτύπου ETSI TS 103 097 

 Επεξεργαστή ισχύος τουλάχιστον 1 GHz 

 Ethernet 3 x 10/100 MBit Ethernet (RJ45), 48V DC, συμβατό με 802.3at Power-over-Ethernet 
(PoE+) 

 Τυπική κατανάλωση ισχύος 6-12W, μέγιστη 18W 

 Wifi (with access point 1 x 802.11 a/b/g/n  

 Διεπαφές 
o 1 x LTE 
o 2 x USB internal 
o 1 x GPS 
o 1 x RS232 

 Εξωτερικό περίβλημα συμβατό με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9227 και του προτύπου 
NEMAX / IP67  

 Εξωτερικό περίβλημα με αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C ως 74°C και σε ταχύτητες ανέμου 
ως 240 km/h 

 Συνδέσεις συμβατές με τις απαιτήσεις του προτύπου IP67 
o 1 x κεραία Wifi  
o 1 x κεραία GPS  
o 2 x κεραίες LTE  
o 2 x ETH RJ45  
o 1 x παροχή ρεύματος 

 Mean-Time-Before-Failure (MTBF) 100000 ώρες  

 Απαιτήσεις λογισμικού: 
o Websocket based application interface 
o Ασφάλεια:  

 Ασφαλής IP επικοινωνία μέσω κρυπτογραφημένων με το πρωτόκολλο TLS και 
πιστοποιημένων διεπαφών, 

 Firewall: Συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας και δυνατότητα λήψης μέτρων 
o Διεπαφή χρήστη μέσω web με δυνατότητες εύκολης ρύθμισης και παροχής 

διαγνωστικών εργαλείων 
 

Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με 
το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες  ασύρματης σύνδεσής τους σε δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας. 
Η ασύρματη μονάδα επικοινωνίας (3G ή 4G) θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Ισχύς λειτουργίας: 10 V DC – 30 V DC 

 Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 1,7 A 

 Διαχείριση: μέσω διεπαφής web 

 Firewall 
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 Αριθμός καναλιών: 2 

 Συνδεσιμότητα: RJ45 socket shielded 

 Ταχύτητα σειριακής μετάδοσης: 10/100 Mbps 

 Απόσταση μετάδοσης: 100 μέτρα 

 Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) 

 Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων:  
o Για 3G: 21.6 Mbps (DL), ≤ 5.76 Mbps (UL) 
o Ή για 4G: ≤ 150 Mbps (DL), ≤ 50 Mbps (UL) 

 Κεραία: 50 Ω impedance, SMA antenna socket 

 SIM Interface: 1,8 volt, 3 volt 

 Αντοχή σε κραδασμούς: 5g 

 Θύρα για κάρτα microSD 

 Δυνατότητα λειτουργίας με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος 

 Διεπαφές XML 
 
 
Προμήθεια ενσύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με 
το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης.  
Η ενσύρματη μονάδα επικοινωνίας (3G ή 4G) θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Δυνατότητα διεπαφής με BEFA15 

 Ισχύς λειτουργίας: 5V +-5% 

 Κατανάλωση ρεύματος: 100 mA 

 Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων: 2400bits/s 
 
 
Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων 
ρυθμιστών κυκλοφορίας 

1. Στο αντικείμενο της παρούσας Μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της Τεχνικής Περιγραφής, 
περιλαμβάνεται η βελτίωση ορισμένων εκ των υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας των 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, δηλαδή προβλέπεται η αναβάθμιση εκείνων των 
ρυθμιστών που διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό παλαιότερης τεχνολογίας, ώστε τούτοι στην 

συνέχεια να έχουν προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες αντίστοιχα προς εκείνα 
ρυθμιστών κυκλοφορίας σύγχρονης τεχνολογίας. Με την δράση αυτή επιδιώκεται τούτοι στην 
συνέχεια διαθέτουν ιδιότητες που να ικανοποιούν: 

i. Τις σύγχρονες αντιλήψεις σε ό, τι αφορά στην διαφύλαξη της ηλεκτρικής ασφάλειας των 
συσκευών και στην διαχείριση των οπτικών σημάτων από πλευράς κυκλοφοριακής οδικής 
ασφάλειας, καθώς και ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές συνθήκες ανταποκρινόμενες προς 
το περιεχόμενο και τους όρους  του υφιστάμενου Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού «Για τον 
Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών» (Απόφαση ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254, Φ.Ε.Κ. 1321/23.5.2014, τεύχος Β!). Τα 
νέα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του αναβαθμισμένου ρυθμιστή, στις οποίες 

αναφέρεται το παρόν εδάφιο, πρέπει κατ’ ελάχιστο να ικανοποιούν τις  απαιτήσεις του 
παραπάνω Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Π1, Π2 
(εφαρμογή του Προτύπου EN 50556) και Π3 (εφαρμογή του Προτύπου EN 12375). 

ii. Τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και κυκλοφοριακές ανάγκες των συγκεκριμένων κόμβων 
στους ρυθμιστές των οποίων προβλέπεται η αναβάθμιση, ώστε σ’ αυτούς να είναι στην 
συνέχεια πραγματοποιήσιμη η προβλεπόμενη από της παρούσα Μελέτη τηλεματική 



 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 9  

διαχείρισή τους (επιτήρηση και διακυβέρνηση της λειτουργίας τους) από την ιεραρχικά 
ανώτερη βαθμίδα ελέγχου στην οποία εντάσσονται, η διασύνδεσή τους με σύγχρονους 

ανιχνευτές κυκλοφορίας και με συστήματα συνεργατικών υπηρεσιών αξιοποιώντας τις κατά 
την αναβάθμιση προστιθέμενες ειδικές υλικές και λογισμικές διατάξεις. 

2. Οι αναβαθμισμένοι ρυθμιστές κυκλοφορίας θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο 
εγκατεστημένοι και σε λειτουργία, με πλήρη τον υλικό και λογισμικό εξοπλισμό που απαιτείται κατά 
τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που απαιτείται για την διεπαφή τους (Interface) στις 
διατάξεις της ανώτερης ιεραρχικά βαθμίδας στην οποία τούτοι εντάσσονται, για τον οποίο 
διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται ιδιαιτέρως, όπως προβλέπεται στο Τιμολόγιο της 
παρούσας Μελέτης.  

Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας μετά την αναβάθμισή του οφείλει κατ’ ελάχιστο να διατηρεί την 

αρχική χωρητικότητά του σε ομάδες σηματοδοτών και να είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση 
όλων των προβλεπόμενων ρευμάτων οχημάτων, πεζών και προειδοποιητικών σηματοδοτών που 
επιβάλλεται από την κυκλοφοριακή διαμόρφωση του κόμβου, σύμφωνα προς το πρόγραμμα 
σηματορύθμισης που θα εφαρμόζεται σ’ αυτόν. Μετά την παρούσα αναβάθμιση, το όριο της 
ενδεχόμενης επέκτασης της χωρητικότητάς του ρυθμιστή κατά τις απαιτήσεις του σχετικού 
Κανονισμού του ΥΠ0ΜΕΔΙ, ήτοι ο χαρακτηρισμός του ως «μεσαίας» ή «μεγάλης» χωρητικότητας, θα 
καθορίζεται από τις υφιστάμενες σήμερα κυκλοφοριακές ανάγκες του κόμβου.   
 
Προμήθεια ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 
Η αρχή λειτουργίας των ανιχνευτών οχημάτων μαγνητικού τύπου στηρίζεται στον εντοπισμό της 

παρουσίας ή/και της διέλευσης οχημάτων από τις διατάξεις τους, καταμετρώντας την μεταβολή του 
μαγνητικού πεδίου της γης που προκαλείται από την παρουσία πάνω από τους αισθητήρες τους της 
μεταλλικής μάζας των οχημάτων. Ο αισθητήρας μαγνητικού τύπου έχει λειτουργία ανάλογη με τους 
ανιχνευτές επαγωγικών βρόχων και χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της παρουσίας και/είτε της 
διέλευσης οχημάτων σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Η ζώνη ανίχνευσης του αισθητήρα εκτείνεται σε 
κύκλο, διαμέτρου περίπου 2 μέτρων. Οι ανιχνευτές οχημάτων μαγνητικού τύπου περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα μέρη: 

 Τον μαγνητικό αισθητήρα που τοποθετείται στο επιθυμητό σημείο ανίχνευσης εντός του 
οδοστρώματος. Η επικοινωνία του αισθητήρα προς τις λοιπές διατάξεις επικοινωνίας που τον 
συνοδεύουν είναι ασύρματη. 

 Την μονάδα διεπαφής του μαγνητικού αισθητήρα με τον ρυθμιστή κυκλοφορίας που 
επικοινωνεί επίσης ασύρματα προς τον αισθητήρα.  

 Τον ασύρματο αναμεταδότη μεταξύ αισθητήρα και μονάδας διεπαφής, οσάκις λόγω της 
γεωμετρίας της κυκλοφοριακής διάταξης του κόμβου και των αυξημένων αποστάσεων 
καθίσταται απαραίτητος.  

Η τοποθέτηση του μαγνητικού αισθητήρα θα πραγματοποιείται εντός του οδοστρώματος, σε 
διανοιγόμενη οπή διαμέτρου περίπου 10 εκ. Το βάθος της τοποθέτησης του αισθητήρα θα επιλέγεται 
αναλόγως προς το εάν η τοποθέτηση προβλέπεται να είναι μόνιμη ή  εάν θα υφίσταται δυνατότητα 
αποξήλωσής του (π.χ. σε περιπτώσεις συντήρησης του οδοστρώματος, βλάβης του υλικού, 
εξάντλησης της ζωής του συσσωρευτή κ.λ.π.). Στην πρώτη περίπτωση το βάθος τοποθέτησης οφείλει 

να είναι τουλάχιστον 15 εκατοστών, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή του από ενδεχόμενες 
μελλοντικές εργασίες συντήρησης (αναγέννησης) του ασφαλτικού τάπητα. Μετά την εισαγωγή του 
αισθητήρα εντός της οπής, το κενό έως την επιφάνεια του οδοστρώματος καλύπτεται από κατάλληλη 
χυτορητίνη,  εποξειδικού τύπου. Ο αισθητήρας θα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, ικανή να 
υποστηρίζει τη αυτόνομη λειτουργία του για πολυετή χρήση, με εκτιμώμενη ελάχιστη διάρκεια της 
τάξεως των 5 ετών. 
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Ο μαγνητικός αισθητήρας θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 Μέθοδος ανίχνευσης: Μέτρηση μαγνητικού πεδίου ή και συνδυασμός τεχνολογιών. 

 Δυνατότητα ρύθμισης μέσω υπολογιστή 
 Ασύρματη επικοινωνία μέσω «ελεύθερης συχνότητας»,  
 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας αισθητήρα: περίπου 30 μέτρα 
 Τυπικές διαστάσεις αισθητήρα: περίπου 8εκ μήκος x 8εκ πλάτος x 6εκ ύψος   
 Βαθμός προστασίας αισθητήρα: IP65 
 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αισθητήρα: από -20oC έως +80oC  

 

Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου 
Η ασύρματη μονάδα διεπαφής, τοποθετείται σε ιστό πλησίον του ρυθμιστή κυκλοφορίας σε ύψος 
περίπου 4 μέτρων και επικοινωνεί ασύρματα με τους τοπικούς μαγνητικούς αισθητήρες και/είτε με 
αναμεταδότες αυτών. Η παραγωγή και μετάδοση των σημάτων της διεπαφής προς τις εισόδους του 
ρυθμιστή κυκλοφορίας επιτυγχάνεται μέσω δομικών μονάδων (πλακετών) που διαθέτουν ρελέ με τις 
απαραίτητες επαφές ή με άλλη κατάλληλη μέθοδο συμβατή προς τον αντίστοιχο ρυθμιστή 
κυκλοφορίας, όπως π.χ. μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP.  
Η μονάδα διεπαφής του μαγνητικού αισθητήρα θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

  Ασύρματη επικοινωνία μέσω «ελεύθερης συχνότητας», στην ίδια συχνότητα που 
χρησιμοποιούν οι ασύρματοι μαγνητικοί αισθητήρες για μετάδοση δεδομένων   

 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αισθητήρα: περίπου 30 μέτρα 

 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αναμεταδότη: περίπου 150 μέτρα 
 Θύρα επικοινωνίας τύπου Ethernet για τον προγραμματισμό της μονάδας διεπαφής μέσω Η/Υ. 

 

Προμήθεια ασύρματων αναμεταδοτών για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 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 προς την εγκατάσταση μονάδας διεπαφής και θα διαθέτει 
ενσωματωμένους συσσωρευτές για την αυτόνομη λειτουργία του. Η συχνότητα μετάδοσης 
δεδομένων, το πρωτόκολλο επικοινωνίας κα τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του θα είναι κατάλληλα 
και συμβατά για την επικοινωνία τούτου τόσο με τη μονάδα διεπαφής, όσο και με τους αντίστοιχους 
μαγνητικούς αισθητήρες. 
Ο ασύρματος αναμεταδότης θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ασύρματη επικοινωνία μέσω «ελεύθερης συχνότητας», στην ίδια συχνότητα που 
χρησιμοποιείται στους ασύρματους μαγνητικούς αισθητήρες για μετάδοση δεδομένων.   

 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αισθητήρα: περίπου 30 μέτρα 
 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αναμεταδότη: περίπου 150 μέτρα 
 Βαθμός προστασίας αισθητήρα: IP65 
 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αναμεταδότη: από -20oC έως +60oC  
 Συσσωρευτές για αυτόνομη λειτουργία εκτιμώμενης διάρκειας 2 ετών. 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) 
VMS Type Α 
Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων τύπου full matrix που μπορεί να εμφανίζει κείμενο και 
πικτόγραμμα (τουλάχιστον 2 γραμμές κειμένου με 17 χαρακτήρες ανά γραμμή, με μέγεθος 
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χαρακτήρων B σύμφωνα με το EN-12966). Η επικοινωνία θα υλοποιηθεί μέσω δικτύου GPRS. Οι 
πλήρεις προδιαγραφές σημείων έχουν ως εξής: 

 Υλικό πλαισίου: κράμα αλουμινίου ή αντίστοιχο υλικό 

 Τροφοδοσία ρεύματος: 240 VAC ±10%, 50/60 Hz  

 Ενεργό μέρος πινακίδας (WxH): 176x32 pixels 

 Ενεργό μέρος πινακίδας (WxH): 2.816mm x 512mm 

 Pixel pitch: 16mm  

 Εξωτερικές διαστάσεις (WxHxD): τουλάχιστον 3.000mm x 650mm x 250mm 

 Dimming: ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός 

 Διεπαφές: τουλάχιστον Ethernet, GSM/GPRS 

 Αντοχη και χαμηλες απαιτήσεις συντήρησης των LED modules στην χρόνια χρήση. Ο ανάδοχος 
να περιγράψει πώς επιτυγχάνονται 

 Χαμηλή κατανάλωση 

 Συμμόρφωση με το EN 12966:  
o Θερμοκρασία: T1 
o Προστασία: P2 
o Αντοχή σε ανεμοπίεση (wind load): WL9 
o Temporary deflection by bending: TDB2 
o Temporary deflection from torsion: TDT0 
o Χρώμα LED: white, C2  
o Φωτεινότητα (Luminance): L3*  
o Αντίθεση (Contrast): R3  
o Εύρος δέσμης ορατότητας (Viewing Angle): B6   

 

Χαρακτηριστικά Απαιτήσεις 

Access for 
maintenance 

Θα πρέπει να υπάρχει πόρτα πρόσβασης της πινακίδας στο πίσω 
μέρος της, που θα διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης σε άνοιγμα 
90μοιρών και  σύστημα ασφαλείας κατά του ανέμου. 
Επιπλέον, η πόρτα πρόσβασης θα πρέπει να διαθέτει κλειδαριά 
αντιβανδαλικού τύπου και αισθητήρα επαφής για την αποφυγή 
μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. 

Διαγνωστική 
πληροφορία 

Η πινακίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτοδιαγνωστικούς 
ελέγχους και μέσω του ελεγκτή της να μεταφέρει στο κεντρικό 
σύστημα κατ’ ελάχιστο πληροφορίες σχετικά με: 

 Την κατάσταση λειτουργίας των LED 

 Συναγερμούς θερμοκρασίας 

Πρωτόκολλο 
επικοινωνίας 

NTCIP 1203V03.04 

Εγκατάσταση Τα VMS θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν στις 
θέσεις που θα αποφασιστούν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 
Τα VMS εγκαθίσταται σε στύλο τύπου «Γ», τον οποίο θα πρέπει 
να προμηθεύσει ο Ανάδοχος. 
Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης υπάγονται στην ευθύνη 
του Αναδόχου. 
Οι δαπάνες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υπάγονται στην 
ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. 
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VMS Type Β 
Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων τύπου full matrix που μπορεί να εμφανίζει κείμενο και 
πικτόγραμμα (τουλάχιστον 4 γραμμές κειμένου με 10 χαρακτήρες ανά γραμμή, με μέγεθος 
χαρακτήρων B σύμφωνα με το EN-12966). Η επικοινωνία θα υλοποιηθεί μέσω δικτύου GPRS. Οι 
πλήρεις προδιαγραφές σημείων έχουν ως εξής: 

 Υλικό πλαισίου: κράμα αλουμινίου ή αντίστοιχο υλικό 

 Τροφοδοσία ρεύματος: 240 VAC ±10%, 50/60 Hz  

 Ενεργό μέρος πινακίδας (WxH): 88x80 pixels 

 Ενεργό μέρος πινακίδας (WxH): 1.400mm x 1.280mm 

 Pixel pitch: 16mm  

 Εξωτερικές διαστάσεις (WxHxD): τουλάχιστον 1.600mm x 1.500mm x 250mm 

 Dimming: ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός 

 Διεπαφές: τουλάχιστον Ethernet, GSM/GPRS 

 Αντοχη και χαμηλες απαιτήσεις συντήρησης των LED modules στην χρόνια χρήση. Ο ανάδοχος 
να περιγράψει πώς επιτυγχάνονται 

 Χαμηλή κατανάλωση 

 Συμμόρφωση με το EN 12966:  
o Θερμοκρασία: T1 
o Προστασία: P2 
o Αντοχή σε ανεμοπίεση (wind load): WL9 
o Temporary deflection by bending: TDB2 
o Χρώμα LED: white, C2  
o Φωτεινότητα (Luminance): L3*  
o Αντίθεση (Contrast): R3  
o Εύρος δέσμης ορατότητας (Viewing Angle): B6   

Χαρακτηριστικά Απαιτήσεις 

Access for 
maintenance 

Θα πρέπει να υπάρχει πόρτα πρόσβασης της πινακίδας στο πίσω 
μέρος της, που θα διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης σε άνοιγμα 
90μοιρών και  σύστημα ασφαλείας κατά του ανέμου. 
Επιπλέον, η πόρτα πρόσβασης θα πρέπει να διαθέτει κλειδαριά 
αντιβανδαλικού τύπου και αισθητήρα επαφής για την αποφυγή μη 
εξουσιοδοτημένης χρήσης. 

Διαγνωστική 
πληροφορία 

Η πινακίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτοδιαγνωστικούς 
ελέγχους και μέσω του ελεγκτή της να μεταφέρει στο κεντρικό 
σύστημα κατ’ ελάχιστο πληροφορίες σχετικά με: 

 Την κατάσταση λειτουργίας των LED 

 Συναγερμούς θερμοκρασίας 

Πρωτόκολλο 
επικοινωνίας 

NTCIP 1203V03.04 

Εγκατάσταση Τα VMS θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν στις 
θέσεις που θα αποφασιστούν κατά τη μελέτη εφαρμογής. 
Τα VMS εγκαθίσταται σε στύλο τύπου «Ι», τον οποίο θα πρέπει να 
προμηθεύσει ο Ανάδοχος. 
Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης υπάγονται στην ευθύνη του 
Αναδόχου. 
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Οι δαπάνες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υπάγονται στην ευθύνη 
της αναθέτουσας αρχής. 

 
Ήτοι προμήθεια της Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS), του ιστού ανάρτησής της, της 
μονάδας επικοινωνίας, καθώς και όλων των μη κατονομαζόμενων αλλά απαραίτητων για την 
εγκατάσταση της Πινακίδας υλικών, μικροϋλικών και κατασκευών (βάσεων εξ οπλισμένου 
σκυροδέματος, αγκυρώσεων, καλωδιώσεων κ.λ.π.), δαπάνες της σύνδεσης και των συνδρομών προς 
το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση, δαπάνες μεταφοράς 
των υλικών επί τόπου, εγκατάσταση του ως άνω εξοπλισμού, ηλεκτρική σύνδεσή του με το Κέντρο 
Ελέγχου και ρύθμιση (SET UP) της μονάδας για την πλήρη και κανονική λειτουργία της. 
 
Προμήθεια ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth 
Οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων τοπικά (π.χ. σε κάρτα μνήμης microSD). 

Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε θερμοκρασίες από τουλάχιστον -
25οC έως +70οC.  

Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε συνθήκες υγρασίας 0-95%. 

Η συσκευή πρέπει να είναι χαμηλής κατανάλωσης (< 5w) 

Αδιάλειπτη λειτουργία συστήματος 24ώρες για 365 ημέρες το έτος. 

Η αναγνώριση των συσκευών των οδηγών/ επιβατών θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε εύρος τουλάχιστον 10 μέτρων από το σημείο εγκατάστασης 
του εκάστοτε ανιχνευτή. 

Αναγνώριση συσκευών που κινούνται μέχρι 200 χμ/ω. 

Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 4 κεραιών Bluetooth για καλύτερη καταγραφή. 

Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από συσσωρευτές ενέργειας (solar panels) 

Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από δίκτυο της ΔΕΗ.  

Επικοινωνία μέσω θύρας USB ή/και RS485/232 

Επικοινωνία μέσω Ethernet ή/και GPRS 

Συγχρονισμός εσωτερικού ρολογιού μέσω ΝΤΡ 

Στεγανό ερμάριο προδιαγραφών για προστασία από νερό, υγρασία, σκόνη, 
διάβρωση και κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, προδιαγραφών 
τουλάχιστον IP66. 

Οι αισθητήρες θα πρέπει να  διαθέτουν δυνατότητα για την μελλοντική συλλογή 
περιβαλλοντικών δεδομένων μέσω πρόσθετου αισθητήρα που θα μπορεί να 
συλλέγει τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Θερμοκρασία, από -40 ως 70 οC 
• Υγρασία, από 0 – 100% 
• Θόρυβο, μέχρι 120 Db 
• Φωτεινότητα, από 0 -100% 
• CO, από 30 until 1000 ppm  
• CO2, από 400 – 4000 ppm - 

 NO, 0,05 bis 5 ppm 

 
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 καταγραφή των δεδομένων θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 
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• Διακριτή αναγνώριση συσκευής ανιχνευτή 
• Διακριτή αναγνώριση ανιχνεύσιμης συσκευής 
• Ημερομηνία και ώρα καταγραφής (σε επίπεδο δευτερολέπτου) 

 
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. 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 Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
την προσφορά κατάλληλου λογισμικού συλλογής των δεδομένων πεδίου. 
Οι συσκευές θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να 
διαθέτουν CE. 
  
Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 
Κεντρικού Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη λειτουργική 
διασύνδεση του υφιστάμενου κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. Για 
τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να: 

 Διασφαλίσει τη συνεχή ροή και ανταλλαγή όλων των απαραίτητων δεδομένων μεταξύ του 
κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας για την επίτευξη των λειτουργικών απαιτήσεων του 
συστήματος 

 Παρέχει κατάλληλες διεπαφές που θα διασφαλίσουν την συνεχή ανταλλαγή όλων των 
απαραίτητων δεδομένων σε χρόνο 60 ως 90 δευτερολέπτων ή λιγότερο 

 Τηρήσει τρέχοντα διεθνή πρότυπα για την ανταλλαγή δεδομένων, π.χ. Datex I, Datex II, OCIT ή 
αντίστοιχα 

 Το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή 
θα επικοινωνεί με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου για να παρέχει δεδομένα (φωτεινής 
σηματοδότησης και μετρητών) και να δέχεται εντολές. 

 Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας θα πρέπει να βασίζονται σε REST/HTTP που περιγράφονται με 
κατάλληλης μορφής αρχεία (π.χ. WSDL/XSD που περιγράφουν υπηρεσίες SOAP services. 

 Το λογισμικό διασύνδεσης θα επιτρέπει την διαβίβαση στην Ανώτερη Βαθμίδα τουλάχιστον 
των εξής δεδομένων: 

o Την λειτουργική κατάσταση ενός διασυνδεδεμένου σηματοδοτούμενου κόμβου. 
o Τις κυκλοφοριακές μετρήσεις  που συλλέχθηκαν από τους ανιχνευτές του κόμβου.  
o Τον αριθμό του τρέχοντος σηματοδοτικού προγράμματος. 

 Το λογισμικό διασύνδεσης θα επιτρέπει την λήψη από την Ανώτερη Βαθμίδα αντιστοίχως των 
εξής: 

 Την εντολή έναρξης της εφαρμογής μιας επιλεγμένης στρατηγικής. 

 Την εντολή ένταξης ρυθμιστή κυκλοφορίας σε πρόγραμμα σηματοδότησης. 

 Την εντολή λήξης της εφαρμογής μιας επιλεγμένης στρατηγικής  
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Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της 
οδού Τσιμισκή με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη λειτουργική 
διασύνδεση του υφιστάμενου κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. Για 
τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να: 

 Διασφαλίσει τη συνεχή ροή και ανταλλαγή όλων των απαραίτητων δεδομένων μεταξύ του 
κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας για την επίτευξη των λειτουργικών απαιτήσεων του 
συστήματος 

 Παρέχει κατάλληλες διεπαφές που θα διασφαλίσουν την συνεχή ανταλλαγή όλων των 
απαραίτητων δεδομένων σε χρόνο 60 ως 90 δευτερολέπτων ή λιγότερο 

 Τηρήσει τρέχοντα διεθνή πρότυπα για την ανταλλαγή δεδομένων, π.χ. Datex I, Datex II, OCIT ή 
αντίστοιχα 

 Το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή 
θα επικοινωνεί με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου για να παρέχει δεδομένα (φωτεινής 
σηματοδότησης και μετρητών) και να δέχεται εντολές. 

 Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας θα πρέπει να βασίζονται σε REST/HTTP που περιγράφονται με 
κατάλληλης μορφής αρχεία (π.χ. WSDL/XSD που περιγράφουν υπηρεσίες SOAP services. 

 Το λογισμικό διασύνδεσης θα επιτρέπει την διαβίβαση στην Ανώτερη Βαθμίδα τουλάχιστον 
των εξής δεδομένων: 

o Την λειτουργική κατάσταση ενός διασυνδεδεμένου σηματοδοτούμενου κόμβου. 
o Τις κυκλοφοριακές μετρήσεις  που συλλέχθηκαν από τους ανιχνευτές του κόμβου.  
o Τον αριθμό του τρέχοντος σηματοδοτικού προγράμματος. 

 Το λογισμικό διασύνδεσης θα επιτρέπει την λήψη από την Ανώτερη Βαθμίδα αντιστοίχως των 
εξής: 

 Την εντολή έναρξης της εφαρμογής μιας επιλεγμένης στρατηγικής. 

 Την εντολή ένταξης ρυθμιστή κυκλοφορίας σε πρόγραμμα σηματοδότησης. 

 Την εντολή λήξης της εφαρμογής μιας επιλεγμένης στρατηγικής  
 

Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του 
Β’ Τομέα  με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη λειτουργική 
διασύνδεση του υφιστάμενου κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. Για 
τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να: 

 Διασφαλίσει τη συνεχή ροή και ανταλλαγή όλων των απαραίτητων δεδομένων μεταξύ του 
κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας για την επίτευξη των λειτουργικών απαιτήσεων του 
συστήματος 

 Παρέχει κατάλληλες διεπαφές που θα διασφαλίσουν την συνεχή ανταλλαγή όλων των 
απαραίτητων δεδομένων σε χρόνο 60 ως 90 δευτερολέπτων ή λιγότερο 

 Τηρήσει τρέχοντα διεθνή πρότυπα για την ανταλλαγή δεδομένων, π.χ. Datex I, Datex II, OCIT ή 
αντίστοιχα 

 Το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή 
θα επικοινωνεί με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου για να παρέχει δεδομένα (φωτεινής 
σηματοδότησης και μετρητών) και να δέχεται εντολές. 

 Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας θα πρέπει να βασίζονται σε REST/HTTP που περιγράφονται με 
κατάλληλης μορφής αρχεία (π.χ. WSDL/XSD που περιγράφουν υπηρεσίες SOAP services. 
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 Το λογισμικό διασύνδεσης θα επιτρέπει την διαβίβαση στην Ανώτερη Βαθμίδα τουλάχιστον 
των εξής δεδομένων: 

o Την λειτουργική κατάσταση ενός διασυνδεδεμένου σηματοδοτούμενου κόμβου. 
o Τις κυκλοφοριακές μετρήσεις  που συλλέχθηκαν από τους ανιχνευτές του κόμβου.  
o Τον αριθμό του τρέχοντος σηματοδοτικού προγράμματος. 

 Το λογισμικό διασύνδεσης θα επιτρέπει την λήψη από την Ανώτερη Βαθμίδα αντιστοίχως των 
εξής: 

 Την εντολή έναρξης της εφαρμογής μιας επιλεγμένης στρατηγικής. 

 Την εντολή ένταξης ρυθμιστή κυκλοφορίας σε πρόγραμμα σηματοδότησης. 

 Την εντολή λήξης της εφαρμογής μιας επιλεγμένης στρατηγικής  

 
Ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA για την παραγωγή 
μηνυμάτων SPAT/MAP με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των φωτ. σηματοδοτών (time-to-
green, time-to-red)  
Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίζει την συνεργατική υπηρεσία GLOSA και θα 
υποστηρίζει την  παραγωγή τυποποιημένων μηνυμάτων SPAT/MAP για τους επιτηρούμενους 
κόμβους, όπως αυτοί αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.   
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 

 
Η επιθυμητή ροή της πληροφορίας και των τυποποιημένων μηνυμάτων για την εφαρμογή της 
υπηρεσίας GLOSA θα είναι η παρακάτω:  
Στον επιτηρούμενο κόμβο συλλέγεται η απαραίτητη πληροφορία με τις τρέχουσες ενδείξεις των 
σηματοδοτών και αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στον SPAT server. Ο SPAT server θα δημιουργεί τις 
προβλέψεις για όλους τους επιτηρούμενους κόμβους, οι οποίοι θα έχουν αποτυπωθεί σε 
τοπογραφικά σχέδια σύμφωνα με το πρότυπο ΜΑΡ. Οι προβλέψεις θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμες 
για χρήση προς τρίτα συστήματα.  
 
Καθορισμός περιοχών εφαρμογής στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης κυκλοφορίας 
Από τον ανάδοχο θα πρέπει να καθοριστούν οι περιοχές εφαρμογής των στρατηγικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας. Από τον ανάδοχο θα πρέπει:  

 Να αναγνωριστούν τα τυπικά κυκλοφοριακά 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 τεχνικές ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων πρόβλεψης και ανάλυσης 
της κυκλοφορίας με επικαιροποιημένα δεδομένα κατά μέγιστο ενός έτους από την 
ημερομηνία έναρξης του παρόντος έργου, να εξάγει συμπεράσματα, τα οποία θα 
τροφοδοτήσουν την εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας στις περιοχές 
αυτές.  

 Να κατηγοριοποιηθεί το οδικό δίκτυο σε:  
o άξονες προτεραιότητας και αυξημένου ελέγχου/διαχείρισης κυκλοφορίας 
o κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας και ενημέρωσης μετακινούμενων 
o κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας.  
(Οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις θα οριστούν από τον ανάδοχο στο δίκτυο αναφοράς και 



 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 17  

στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για τη συσχέτιση με στρατηγικές ολοκληρωμένου 
ελέγχου κυκλοφορίας). 

(με αναφορά στους χάρτες 1.1, 1.2 και 1.3 του κειμένου της Τεχνικής Περιγραφής) 
 
Εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας  
Από τον ανάδοχο θα πρέπει να εκπονηθούν στρατηγικές στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της 
κυκλοφορίας στις περιοχές εφαρμογής.  

 Για την εκπόνηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύγχρονοι κανόνες και μέθοδοι για τη 
διαχείριση κυκλοφορίας σε οδικά δίκτυα, περιλαμβάνοντας κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

o την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή 
περιοχές,  

o τη βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες,  
o την ενημέρωση των μετακινούμενων μέσων Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων και 

υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS),  
o την επαναδρομολόγηση των μετακινούμενων (re-routing) και  
o σενάρια διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης συμβάντων (π.χ. αθλητικά 

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

 Για την εφαρμογή των παραπάνω θα ληφθεί υπόψη η κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου 
και η στρατηγική διαχείρισης, κατόπιν προτάσεων  του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής, 
ως ακολούθως: 

o Kατηγοριοποίηση σε άξονες προτεραιότητας και αυξημένου ελέγχου/διαχείρισης 
κυκλοφορίας,  

o Kατηγοριοποίηση σε κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας και ενημέρωσης μετακινούμενων 
και  

o 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. 

 

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) θα πρέπει το Σύστημα 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, 
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άξονες και περιοχές, 
   γ) εκ των προτέρων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των στρατηγικών,  
   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, Datex 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 
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 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. 

 
Παραμετροποίηση λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου 
Για την παραμετροποίηση του Λογισμικού Υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου (όπως 
αναφέρεται στο άρθρο Α.1 του παρόντος) ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τα ακόλουθα:  
α) 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. 

 
Λειτουργία και αξιολόγηση λειτουργίας ενοποιημένου συστήματος  
Για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής (ΠΚΜ) στη λειτουργία και στην αξιολόγηση της 
λειτουργίας του ενοποιημένου συστήματος, ο ανάδοχος θα πρέπει να: 

 Ελέγξει ότι καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες λειτουργικότητες του τελικού συστήματος 
συγκριτικά με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις 

 Εκτελέσει ελέγχους που θα συμπεριλαμβάνουν την παρακολούθηση της λειτουργίας και την 
επίτευξη των στόχων των στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας μέσω των 
δεικτών που θα παρέχονται από το υποσύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας.  

 Τεκμηριώσει βάσει τεχνικών και επιστημονικών μεθόδων την επίτευξη των στόχων του 
συστήματος. 

 
Εκπαίδευση, προβολή και δημοσιότητα του ενοποιημένου συστήματος  
Για την εκπαίδευση, προβολή και δημοσιότητα, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα:  
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 Παροχή  σε στελέχη της ΠΚΜ εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 3 ημερών που θα 
καλύψει όλα τα θέματα λειτουργίας του ΟΣΥΛΑΔΚ. 

 Διοργάνωση  ημερίδας ενημέρωσης των πολιτών για την πράξη και την χρηστικότητά του 
νέου ενοποιημένου συστήματος. 

 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. 

 Σχεδίαση και έκδοση  flyer σε 5.000 τεμάχια στην ελληνική γλώσσα. 

 Διοργάνωση  ημερίδας για ενημέρωση σχετικών φορέων. 
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. 

Εργασίες διασύνδεσης της Ανώτερης Βαθμίδας με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης VMS, για την 
εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων και ανάπτυξη βιβλιοθηκών μηνυμάτων VMS 
Όσον αφορά στην διαχείριση των VMS, θα πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλη διεπαφή μεταξύ του 
συστήματος ενημέρωσης μετακινούμενων και του υφιστάμενου VMS module του Ολοκληρωμένου 
Κέντρου Διαχείρισης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΟΚΔΕΚ) που διαθέτει ο Φορέας, με σκοπό την 
αποστολή των τελικών μηνυμάτων στις πινακίδες (υφιστάμενες και νέες). 

Η διασύνδεση αυτή θα είναι εφικτή μέσω κατάλληλου ΑΡΙ, οποιασδήποτε μορφής (π.χ. web service, 
REST call κ.λπ.) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω δεδομένα: 

 Κωδικός πινακίδας 

 Ημερομηνία έναρξης/λήξης εμφάνισης μηνύματος 

 Περιεχόμενο (κείμενο ή/και πικτόγραμμα) μηνύματος 

 Άλλα χαρακτηριστικά μηνύματος 

Τα στοιχεία αυτά θα τα λαμβάνει το VMS module και θα τα αποστέλλει στις εμπλεκόμενες 
πινακίδες, ενημερώνοντας παράλληλα την εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων για την 

επιτυχημένη ή μη αποστολή των μηνυμάτων. 
 
Ρύθμιση δικτύου του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 
οδού Τσιμισκή για την επικοινωνία των υποδικτύων  
Το δίκτυο που θα υποστηρίζει το σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης οδού Τσιμισκή θα πρέπει να υλοποιεί συνδέσεις 3G/4G ανάμεσα σε κάθε κόμβο και 
στο ΚΕ ώστε να εξαλειφθούν 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  

Επιπλέον,  θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και 
υπάρχει ήδη εκτεταμένη χρήση του δικτύου GPRS από τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας, που 
επιβαρύνει σημαντικά τις προσφερόμενες ταχύτητες σύνδεσης. 
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Η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα υποδίκτυα που θα δημιουργηθούν θα επιτυγχάνεται μέσω του 
Κέντρου Ελέγχου, οπότε θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί πως η συνολική καθυστέρηση των 2 
συνδέσεων θα εξακολουθεί να είναι μικρότερη του 1sec ώστε να μην επηρεάζει τη λειτουργικότητα 
του συνολικού συστήματος.  
 
Για την υλοποίηση της λύσης αυτής θα απαιτηθεί η προμήθεια κατάλληλου ασυρματικού εξοπλισμού 
(ασύρματη κεραία και cellular router), ο οποίος θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε κόμβο που θα 
γίνει άκρο του ασύρματου δικτύου. Επιπλέον, θα πρέπει να προμηθευτεί, εγκατασταθεί και ρυθμιστεί 
κατάλληλος εξοπλισμός και στο ΚΕ, ώστε να επιτυγχάνεται η ασύρματη επικοινωνία με τους κόμβους 
στο πεδίο, μέσω VPN.  
 
Βάσει των παραπάνω, η προτεινόμενη συνδεσμολογία της λύσης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 
 
Επιπλέον, 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.  
 
Επιπλέον, στο ΚΕ θα πρέπει να προμηθευτεί, εγκατασταθεί και ρυθμιστεί κατάλληλος εξοπλισμός, 
ώστε να επιτυγχάνεται η ασύρματη επικοινωνία με τον εξοπλισμό πεδίου, μέσω VPN.  
 
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 μέσω του 
ασύρματου δικτύου, χωρίς να επηρεαστεί η υφιστάμενη λειτουργικότητα του συστήματος. 
 
Ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για την 
εφαρμογή νέων στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης 

1. Γενικά. 
1.1. Η ανάπτυξη  στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας στο ιεραρχημένο δίκτυο του ΠΣΘ 
προϋποθέτει την επικαιροποίηση των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης των ρυθμιστών 
κυκλοφορίας στους κόμβους κάθε μίας από τις περιοχές αναφοράς, όπως αναφέρεται στην Τεχν. 
Περιγραφή. Το σύνολο των κόμβων, τα προγράμματα σηματοδότησης των οποίων οφείλουν γενικώς 

να ανασυνταχθούν, ανέρχονται σε 125, και κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 
 Σε κόμβους χαρακτηριζόμενους ως «πιλότους», οι οποίοι θα εφοδιασθούν με ολοκληρωμένο 

σύστημα ανίχνευσης της κυκλοφορίας για την συλλογή των αντίστοιχων δεδομένων και την 
διαβίβασή τους στην ανώτερη βαθμίδα προς διαμόρφωση και επιλογή των εκάστοτε 
αναγκαίων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας. Οι υπόψη κόμβοι κατέχουν κυρίαρχη θέση 
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ανάμεσα στους κόμβους μίας ζώνης κατά την διαμόρφωση της λειτουργίας του συστήματος, ο 
δε αριθμός τους, όπως φαίνεται αναλυτικά στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος III της 

Τεχν. Περιγραφής, ανέρχεται σε 70.  
 Στους κόμβους χαρακτηριζόμενους ως «δορυφόρους» οι οποίοι δε θα είναι εφοδιασμένοι με 

αισθητήρια της κυκλοφορίας και στους οποίους εφαρμόζεται «παρακολουθητικά» η εκάστοτε 
επιλεγόμενη στρατηγική διαχείρισης της κυκλοφορίας. Οι υπόψη κόμβοι έχουν δευτερεύοντα 
ρόλο ανάμεσα στους κόμβους μίας ζώνης σε ό, τι αφορά την διαμόρφωση της λειτουργίας του 
συστήματος, ο δε αριθμός τους, όπως φαίνεται αναλυτικά στον σχετικό Πίνακα του 
Παραρτήματος III της Τεχν. Περιγραφής, ανέρχεται σε 55.  

1.2. Προϋπόθεση για την εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας, είναι να έχουν 
προηγουμένως οριοθετηθεί κατ’ αρχήν σε κάθε μία απ’ αυτές αφενός μεν οι ζώνες των περιοχών 

διαχειριστικής παρέμβασης με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για την αντιμετώπιση 
κυκλοφοριακών ζητημάτων, ήτοι οι ζώνες ενιαίου κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος (π.χ. οδικός άξονας 
με προοδευτική ρύθμιση πράσινου), αφετέρου δε οι συγκεκριμένοι κόμβοι που ανήκουν σε κάθε 
ζώνη (διαχωριζόμενοι σε «πιλότους» και «δορυφόρους»).  
Για την ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης θα ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία 
που εκτίθεται στα επόμενα, θα χρησιμοποιούνται δε κατάλληλα εξειδικευμένα λογισμικά εργαλεία 
(προγράμματα) βελτιστοποίησης της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών και κυκλοφοριακής 
ανάλυσης προκειμένου να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τη διαμόρφωση των 
παραμέτρων του εν λόγω λογισμικού, θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια και κυκλοφοριακά δεδομένα, 
που αναλύονται επίσης στα επόμενα, τα οποία θα έχουν γίνει προκαταρκτικά αποδεκτά κατά τη 

διαμόρφωση της αντίστοιχης στρατηγικής. Εάν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας κριθεί ενδεχομένως 
από την εποπτεύουσα Υπηρεσία  αιτιολογημένα ότι οφείλει να αναθεωρηθεί, θα πρέπει πριν από την 
επανάληψη της διαδικασίας να καθορίζεται απ’ αυτήν με σαφήνεια η ζητούμενη μεταβολή σε σχέση 
προς τα αρχικώς ληφθέντα υπ’ όψιν κριτήρια ή τις αντίστοιχες παραμέτρους.   
Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα σηματοδότησης των κόμβων οφείλουν να υλοποιηθούν με τη 
βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού βελτιστοποίησης (Optimizer) και κυκλοφοριακής ανάλυσης, 
διεθνώς αναγνωρισμένου σε ότι αφορά την επιτυχή εφαρμογή του στην κυκλοφοριακή τεχνική 
(ενδεικτικά αναφέρονται τα λογισμικά TRL Transyt, PTV Visum κ.α.). 

2. Μεθοδολογία επεξεργασίας των προγραμμάτων σηματοδότησης 
2.1. Υπολογιστικό υπόβαθρο του κόμβου 

Στον ανάδοχο θα διατεθούν αδαπάνως γι’ αυτόν όλα τα υφιστάμενα στοιχεία που έχει στην κατοχή 
της η εποπτεύουσα Υπηρεσία, τα οποία συνθέτουν το απαραίτητο υπόβαθρο του κάθε κόμβου, για 

την διενέργεια των υπολογισμών και της επεξεργασίας των προγραμμάτων σηματοδότησης. 
Συγκεκριμένα στον ανάδοχο θα διατεθούν:  

 Η οριζοντιογραφία (με κλίμακα τουλάχιστον 1:400) του κόμβου. Στην οριζοντιογραφία θα 

απεικονίζονται οι υφιστάμενοι φωτεινοί σηματοδότες και η σχετική τους αρίθμηση για την 

ταυτοποίηση των εξυπηρετούμενων απ’ αυτούς κυκλοφοριακών ρευμάτων. 

 Τα εφαρμοζόμενα στον κόμβο προγράμματα σηματοδότησης και τα αντίστοιχα ωράρια 

εφαρμογής τους. 

 Οι μήτρες των αντιμαχομένων κινήσεων και των αντίστοιχων ενδιάμεσων χρόνων. 

 Στην περίπτωση κόμβων ενταγμένων σε προοδευτική ρύθμιση, τα υφιστάμενα διαγράμματα 

χρόνου – απόστασης. 

2.2.  Στοιχεία για την εκπόνηση των προγραμμάτων και διαδικασία 
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Τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης 
των κόμβων, θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της σχετικής επεξεργασίας που έλαβε χώρα κατά την 

ανάπτυξη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τη Διαχείριση της 
Κυκλοφορίας (ΟΣΥΛΑΔΚ) που αναφέρεται στην παράγραφο 9 της Tεχνικής Περιγραφής, της κατά 
περίπτωση στρατηγικής διαχείρισης κυκλοφορίας. Κατά την επεξεργασία αυτή θα προσδιορίζονται: 

i. Οι ζώνες των περιοχών διαχειριστικής παρέμβασης -όπως προαναφέρθηκε- και οι κόμβοι που 
ανήκουν σε κάθε συγκεκριμένη ζώνη (διαχωριζόμενοι σε «πιλότους» και «δορυφόρους»). 

ii. Οι κυκλοφοριακές ροές κάθε κύριου και βοηθητικού ρεύματος έκαστου κόμβου («πιλότου» 
και «δορυφόρου»), με τη μορφή πίνακα προέλευσης – προορισμού (OD matrix). 

iii. Για τους κόμβους «πιλότους», η περίοδος (cycle), οι κυκλοφοριακές φάσεις (stages) και η 
κατανομή ανά φάση του αντίστοιχου «πράσινου» χρόνου (spit). 

iv. Άλλες αρχικές παράμετροι που ίσως να είναι απαραίτητες για την εκπόνηση των 
προγραμμάτων.  

Τα παραπάνω στοιχεία (ii) έως (iv) και ειδικά αυτά που αφορούν τους κόμβους που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως «πιλότοι», θα διατηρούνται σταθερά κατά την επεξεργασία, για τον λόγο δε αυτό, 
στη διαμόρφωση  του προγράμματος σηματοδότησης των κόμβων, θα εισάγονται ως σταθερά 

δεδομένα στις παραμέτρους του λογισμικού βελτιστοποίησης (ίδε τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 1.2).  
Τα προγράμματα των κόμβων που έχουν χαρακτηρισθεί ως «δορυφόροι», θα διαμορφώνονται 
ελεύθερα, η δε διαμόρφωσή τους θα αποσκοπεί στην επίτευξη αποδοτικότερης προοδευτικής 
ρύθμισης και στη βελτίωση του «δείκτη απόδοσης» (performance index) του δικτύου.   
Επισημαίνεται ότι η όλη επεξεργασία για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σηματοδότησης θα 

γίνεται off line. 

3. Αποτελέσματα της επεξεργασίας – Κριτήρια αξιολόγησης  
Η προαναφερθείσα διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης των προγραμμάτων σηματοδότησης 
για κάθε μία στρατηγική διαχείρισης της κυκλοφορίας, αφού μεσολαβήσει η διαδικασία 
βελτιστοποίησης με την βοήθεια του προαναφερθέντος ειδικού λογισμικού, θα μπορεί να αποσκοπεί 
στον υπολογισμό των ακόλουθων: 

 τον δείκτη απόδοσης του δικτύου (Performance Index), 
 το επίπεδο εξυπηρέτησης του δικτύου (Level of Service LoS), 
 το μέσο χρόνο καθυστέρησης των οχημάτων, 
 το δείκτη απόδοσης, τη μέση καθυστέρηση, το μέσο αριθμό στάσεων, το βαθμού κορεσμού 

και την ανάπτυξη ουράς οχημάτων ανά κυκλοφοριακό ρεύμα, 
 τους χρόνους πορείας των οχημάτων. 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των προγραμμάτων σηματοδότησης θα γίνεται 
κατά τεκμήριο με την αποτίμηση των παρακάτω δεδομένων που θα προκύπτουν ως προϊόντα των 
υπολογισμών που θα διενεργούνται μέσω του λογισμικού ανάλυσης της κυκλοφορίας: 

 του δείκτη απόδοσης του δικτύου, 
 της ανάπτυξης ουράς οχημάτων σε συγκεκριμένη (και σημαντική) κυκλοφοριακή κίνηση, 
 του χρόνου πορείας ή εναλλακτικά της ταχύτητας των οχημάτων σε οδικό άξονα που 

εφαρμόζεται η προοδευτική ρύθμιση. 
 
Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας για την υλοποίηση νέων 
στρατηγικών  

1. Διαδικασία εφαρμογής ενός προγράμματος σηματοδότησης. 
Την ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης των κόμβων κάθε ζώνης αναφοράς του 
ιεραρχημένου δικτύου του ΠΣΘ, τα οποία προκύπτουν στην φάση της ανάπτυξης των στρατηγικών 
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διαχείρισης, θα επακολουθήσει η εφαρμογή τούτων στους ρυθμιστές κυκλοφορίας. Η διαδικασία για 
την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων θα είναι  η ακόλουθη: 

 Σε κάθε κόμβο και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εφαρμοστέων στρατηγικών 
διαχείρισης, θα προσδιορισθούν τα αντίστοιχα προς εφαρμογή προγράμματα σηματοδότησης. 
Ο αριθμός τούτων για κάθε κόμβο μπορεί να κυμαίνεται, ανάλογα προς τις ανάγκες που 
προέκυψαν κατά την διαδικασία επεξεργασίας της στρατηγικής διαχείρισης, δεν θα 
υπερβαίνει όμως την αναγνωρισμένη ικανότητα του ρυθμιστή κυκλοφορίας σε εξυπηρέτηση 
προγραμμάτων σηματορύθμισης. 

 Το πρόγραμμα σηματοδότησης θα μεταγλωττίζεται, με την βοήθεια του κατά περίπτωση 
εξειδικευμένου λογισμικού που παρέχει για τον σκοπό αυτόν ο βιομηχανικός Οίκος 
κατασκευής του ρυθμιστή κυκλοφορίας και θα ελέγχεται με εξομοίωση (απομίμηση) της 

λειτουργίας του τόσο μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος (παρεχόμενου επίσης από τον 
Οίκο κατασκευής του ρυθμιστή) σε Η/Υ, όσο και εργαστηριακά με απομίμηση της 
εγκατάστασης των σηματοδοτών σε κατάλληλο δοκιμαστήριο. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος 
οφείλει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και τεχνικά μέσα (ηλεκτρονικό εργαστήριο, 
δοκιμαστήρια ρυθμιστών, λογισμικά εργαλεία του Οίκου  κατασκευής του ρυθμιστή κ.λ.π.). 
Στη διάρκεια της διαδικασίας εργαστηριακής απομίμησης της επικαιροποιημένης λειτουργίας 
του ρυθμιστή του οποίου το πρόγραμμα ανασυντάχθηκε, θα αποκαθίσταται κάθε 
παρατηρούμενη δυσλειτουργία ή απόκλιση από τον σχεδιασμό του προγράμματος. 

 Το επιτυχώς δοκιμασμένο πρόγραμμα σηματοδότησης θα μεταφέρεται και θα ενταμιεύεται 
στη μνήμη του ρυθμιστή κυκλοφορίας του κόμβου για τον οποίο προορίζεται. Η διαδικασία θα 

ολοκληρώνεται με την επιτόπια επιβεβαίωση της ορθής μεταφοράς του νέου προγράμματος 
στον ρυθμιστή. 

2. Συμπληρωματικοί όροι για την εφαρμογή των προγραμμάτων. 
2.1. Στην έννοια της εφαρμογής ενός αναβαθμισμένου προγράμματος σηματοδότησης σε ρυθμιστή 
κυκλοφορίας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συνόλου των στρατηγικών διαχείρισης της 
κυκλοφορίας που αφορούν τον συγκεκριμένο κόμβο, νοείται η εφάπαξ εφαρμογή τούτου (του 
προγράμματος) στον υπόψη ρυθμιστή και περιλαμβάνει την εφαρμογή του συνόλου των 
προγραμμάτων σηματοδότησης που εκπονήθηκαν για τις ανάγκες των νέων στρατηγικών στον 
συγκεκριμένο κόμβο. 
2.2. Στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να διαμορφώσει το κατά περίπτωση αντίστοιχο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας και την 
περίπτωση λειτουργίας του κόμβου με μικρορύθμιση -εφόσον υφίσταται- καθώς και τη διασύνδεση 

των νέων ανιχνευτών κυκλοφορίας μακρορύθμισης με τους οποίους ενδεχόμενα προβλέπεται να 
εφοδιασθεί ο κόμβος (περίπτωση κόμβου «πιλότου»). 
2.3. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα δράση 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, στην οποία -εάν απαιτείται- θα περιλαμβάνεται και η τροποποίηση 
των σχεδίων καλωδιώσεων, οι νέες μικτονομήσεις κ.λ.π. 
 

Θεσσαλονίκη ……... 
 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 -Ο- -Ο- 
 Αναπλ. Προϊστάμενος Αναπλ. Προϊστάμενος 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ 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. 

 


