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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 
 
 

    ΠΑΡΟΧΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018  
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 245.000,00 € 
 
 
 
 
 

           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1.     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
1. Όλες οι τιμές μονάδος του  παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρους περαιωμένης 
υπηρεσίας, προμήθειας υλικών είτε εργασίας και καλύπτουν πλήρως την παροχή γενικών 
υπηρεσιών με τίτλο:  "Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση – επέκταση των 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης 2017-2018" και τις δαπάνες που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, ήτοι  στο παρόν 
Τιμολόγιο, στην Τεχνική Περιγραφή και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, όπως και εκείνες 
που τυχόν δεν κατονομάζονται ρητώς, είναι όμως απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση 
των εργασιών.  
2. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται τα γενικά και επισφαλή έξοδα, 
όφελος κ.λ.π., του Παρόχου. 
 Δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος θα βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 
3.  Οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου και τις εξής δαπάνες και έξοδα:  
α.  Τις δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο παρόν αντικείμενο προσωπικού, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης.  
β. Τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού του 
Παρόχου, ανεξάρτητα εάν απασχολείται στα εργοτάξια ή σε άλλες θέσεις εργασίας, 
γ. Τις δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών δια χειρός εργατοτεχνιτών, γενικώς είτε μέρους αυτών, σ' 
όσες περιπτώσεις η εκτέλεσή τους με τα μηχανήματα ή είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται ή κρίνεται 
απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών για την εκτέλεση των εργασιών.  
δ. Τις δαπάνες για την σύνταξη επιμετρητικών  στοιχείων,  τευχών και σχεδίων και την μέριμνα για 
την σύνδεση ή την επανασύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. 
 
2.     ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Α! ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Άρθρο 1ο:  
Παροχή γενικών υπηρεσιών για την περιοδική επιτόπια επιθεώρηση, την διαρκή τηλεματική 
επιτήρηση/ έλεγχο των εγκ/σεων και την διατήρηση τεχνικού συνεργείου σε επιφυλακή με σκοπό  την 
άμεση επέμβαση προς αποκ/ση της λειτουργίας εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης σε 
κόμβους των επαρχ. οδών του Νομού Θεσσαλονίκης, σε αποστάσεις όπως αναφέρεται. 
Για την παροχή γενικών υπηρεσιών εκ μέρους του Παρόχου με το ακόλουθο αντικείμενο:  
1) Την διενέργεια από το τεχνικό προσωπικό τούτου περιοδικών επιτόπιων επιθεωρήσεων στις 

εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, με φυσικό και οπτικό τρόπο, οι οποίες θα εκτελούνται 
ομαδικά  στο σύνολο των εγκ/σεων της σύμβασης και θα πραγματοποιούνται τακτικά καθ’ όλη την 
διάρκειά της με συχνότητα μία τουλάχιστον φορά ανά μήνα. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου εν 
προκειμένω αναφέρονται αναλυτικότερα στην παράγρ. 2.1 της Τεχνικής Περιγραφής. Συνοπτικά, 
τούτος κατά την διάρκεια της επιτόπιας επιθεώρησης οφείλει να προβαίνει στον έλεγχο της 
ακεραιότητας των στοιχείων της εγκατάστασης (ιστών, σηματοδοτών, ηλεκτρ. ερμαρίων κ.λ.π.), 
στην διαπίστωση εάν υπάρχουν καμένοι λαμπτήρες και στην αντικατάστασή τους χωρίς άλλη 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας πλην της δαπάνης του παρόντος άρθρου εφόσον δεν έχει παρέλθει 
τουλάχιστον ένα 6-μηνο από την τελευταία γενική προληπτική αντικ/ση των λαμπτήρων των 
σηματοδοτών και - ειδικότερα για τους αναρτημένους σηματοδότες - με την επιφύλαξη του 
τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 2.3.1.(4), καθώς και στον μακροσκοπικό έλεγχο της κανονικής 
λειτουργίας των ανιχνευτών κυκλοφορίας οχημάτων και των φωρατών των πεζών. Σε περίπτωση 
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δυσλειτουργίας της υπό επιθεώρηση εγκατάστασης ή της φθοράς της σε μικρή έκταση και εφόσον 
τούτη είναι δυνατόν να αποκατασταθεί με περιορισμένη παρέμβαση του τεχνικού που διενεργεί 
την επιθεώρηση χωρίς να απαιτηθεί η ανάλωση ανταλλακτικών είτε η ενσωμάτωση ειδικού 
εξοπλισμού, η σχετική δαπάνη των οποίων προβλέπεται να πληρώνεται από άλλα σχετικά άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου, αλλά ενδεχομένως να απαιτείται η ανάλωση μόνον μικροϋλικών είτε 
ήσσονος αξίας υλικών (που αναφέρονται διεξοδικότερα στο παρακάτω εδάφιο υπ’ αριθ. 4 του 
παρόντος άρθρου), η αποκατάσταση αυτή θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δαπάνης του 
παρόντος άρθρου και χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο 
Πάροχος οφείλει να ενημερώνει αυτήν την τελευταία για το συμβάν, ενεργώντας στην συνέχεια 
σύμφωνα προς τις σχετικές εντολές που θα λάβει.  

2) Την εκ του μακρόθεν συστηματική εποπτεία  από τον Πάροχο της κανονικής και ασφαλούς 
λειτουργίας των εγκ/σεων φωτεινής σηματοδότησης, με μέσα που οφείλει να διαθέτει ο ίδιος. Το 
αντικείμενο αυτό των υπηρεσιών του Παρόχου περιλαμβάνει την  επιτήρηση/ έλεγχο αφενός 
μέρους των εγκ/σεων «κατόπιν ζήτησης» -με την βοήθεια τηλεματικών διατάξεων αντίστοιχων 
προς εκείνες - και αφετέρου του υπολοίπου εξ αυτών «αδιαλείπτως» μέσω ιδιαιτέρου 
ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεματικού Ελέγχου και Επιτήρησης που προδιαγράφεται στην 
παράγρ. 4 της Τεχν. Συγγρ. Υποχρεώσεων. Αποτελεί επίσης υποχρέωση του Παρόχου, η 
διάθεση στην επιβλέπουσα Υπηρεσία της πρόσβασης στο εν λόγω Σύστημα, προκειμένου να 
είναι εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων της εφικτή η άμεση διαπίστωση ενδεχόμενης 
δυσλειτουργίας των εγκ/σεων.   

Στην τιμή του παρόντος άρθρου  περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες, αναγόμενες σε μηνιαία βάση 
και ανά εγκατάσταση (κόμβο) που θα βαρύνουν τον Πάροχο: 

α)  Η εκ μέρους του Παρόχου διάθεση του υλικού και λογισμικού εξοπλισμού (hard- και software) που 
απαιτείται για την συγκρότηση ενός πρωτεύοντος Σταθμού Ελέγχου (WORKSTATION)  των 
εγκ/σεων  και η καταβολή των αναγκαίων δαπανών για την εξασφάλιση των ευρυζωνικών 
συνδέσεων προς το διαδίκτυο, καθώς και των παγίων και συνδρομητικών δαπανών προς ένα 
ανεγνωρισμένο πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνία, απαραίτητου για την διασύνδεση των 
ρυθμιστών κυκλοφορίας, μέσω των αποδιαμορφωτών (modems) τους προς τους Η/Υ – διακομιστές 
(server) του Συστήματος που θα διαθέτει ο Πάροχος. 

β)  Οι δαπάνες της λειτουργίας και της τεχνικής υποστήριξης (service) του Συστήματος, καθώς και ενός 
δευτερεύοντος Σταθμού Εργασίας της Υπηρεσίας που θα υποδείξει η ίδια.  

3)  Την διατήρηση σε επιφυλακή έμπειρου και επαρκούς προσωπικού του Παρόχου, εντός των χρονικών 
ορίων που προβλέπονται στις παράγρ. 2.1.5 και 2.5.2 της Τεχν. Περιγραφής, καθώς και στο 
υπ’αριθμ. 18 άρθρο της Ειδ. Συγγρ. Υποχρεώσεων που υπερβαίνουν το κανονικό ωράριο 
εργασίας, για αποδοχή αναγγελιών από την αστυνομία ή άλλους φορείς περί ενδεχόμενης 
ύπαρξης συμβάντων στις εγκαταστάσεις, με σκοπό την άμεση επέμβαση του εν λόγω 
προσωπικού προς αντιμετώπισή τους. Η λήψη της αναγγελίας του συμβάντος εκ μέρους του 
Παρόχου,  είτε έγινε με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγρ.2.2.1 και 2.3.2 της Τεχνικής 
Περιγραφής, είτε διαγνώσθηκε μέσω των διατάξεων Τηλεματικού Ελέγχου των εγκαταστάσεων, όπως 
προβλέπεται από τις παραγρ. 2.1.2 και 2.1.3 της Τεχν. Περιγραφής, θα συνεπάγεται την εντός του 
αποκαλούμενου «χρόνου απόκρισης» αποστολή εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού του 
Παρόχου επί τόπου της υπό διερεύνηση  εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, με σκοπό την κατ’ 
αρχήν ύπαρξη και διάγνωση των αιτίων του συμβάντος, ενδεχομένως δε  και την εκτέλεση εργασιών 
περιορισμένης έκτασης για την αποκατάσταση φθοράς / βλάβης της εγκατάστασης που διαπιστώθηκε. 
Ο Πάροχος  οφείλει στην συνέχεια να προβαίνει στην αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας της 
εγκατάστασης,  με εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές παραγρ. της Τεχν. 
Περιγραφής. Διευκρινίζεται ότι στην δαπάνη του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια 
ανταλλακτικών και εξειδικευμένου εξοπλισμού, ούτε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και επισκευών, 
η δαπάνη των οποίων προβλέπεται να καλύπτεται από αντίστοιχα κονδύλια άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου της Μελέτης, για τα οποία ο Πάροχος θα αποζημιώνεται με την καθορισμένη συμβατική 
τιμή Μονάδος.  



 

 50 

4)  Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα παρακάτω αναφερόμενα ήσσονος 
αξίας υλικά και μικροϋλικά  που ενδεχόμενα, κατά τα ανωτέρω, ήθελε προκύψει ανάγκη τοποθέτησής 
τους –συμπεριλαμβανομένης - σε αντικατάσταση φθαρμένων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
προηγούμενο εδάφιο (1). 
 Ηλεκτρ. ερμάρια: παρεμβύσματα στεγανότητας θυρών, κλειδαριές, κοχλίες, τοπική επισκευή 

βαφής εξωτερ. μεταλλικών επιφανειών κ.λ.π.. 
 Φωτ. σηματοδότες: θυρίδες και φωτεινοί δίσκοι, παρεμβύσματα στεγανότητας θυρίδων, 

στηρίγματα, σκιάδια (γείσα) και κελύφη πεδίων. 
 Οριολωρίδες και θυρίδες ιστών. 

5) Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται επίσης ενδεικτικά οι παρακάτω αναφερόμενες 
υπηρεσίες, εφόσον προκύψει ανάγκη εκτέλεσής τους για την αποκατάσταση φθοράς ή βλάβης μικρής 
έκτασης, χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο 
εδάφιο (1). 
 Η αποξήλωση ρυθμιστή κυκλοφορίας και η αποξήλωση ή/και τοποθέτηση και η ηλεκτρική 

σύνδεση ερμαρίου μικτονόμησης 1α (χωρίς την προμήθειά του). 
 Η εγκατάσταση ρυθμιστή κυκλοφορίας (χωρίς την προμήθειά του), η σύνδεση και η θέση 

τούτου σε λειτουργία. 
 Η αποξήλωση ή/και η τοποθέτηση χαμηλού είτε αναρτημένου φωτ. σηματοδότη (χωρίς την 

προμήθειά του). 
 Η εξεύρεση βραχυκυκλώματος καλωδίου.  
 Η μικτονόμηση/ ηλεκτρ. σύνδεση καλωδίου ισχύος ή τηλεχειρισμού. 
 Η επισκευή –κατά το εφικτό- τυπωμένου κυκλώματος ρυθμιστή ή ανιχνευτή κυκλοφορίας. 
 Τον καθαρισμό των ιστών από αφίσες και λοιπά διαφημιστικά, τον καθαρισμό των πεδίων από 

αυτοκόλλητα που εμποδίζουν την απόδοση των σηματοδοτών και το κόψιμο κλαδιών που 
εμποδίζουν την ορατότητα. 

 
Επί πλέον ο Πάροχος θα είναι υποχρεωμένος στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών, η δαπάνη 
των οποίων έχει συμπεριληφθεί αναλογικά στην τιμή του παρόντος άρθρου περί «παροχής γενικών 
υπηρεσιών», χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση της Υπηρεσίας: 

 Η εκπόνηση κυκλοφοριακού προγράμματος κόμβου. 
 Η εφαρμογή κυκλοφοριακού προγράμματος σε συσκευή. 
 Ο προγραμματισμός του Η/Υ – διακομιστού (server) του Συστήματος  Τηλεματικής Επιτήρησης 

και Ελέγχου, για την ένταξη σ’ αυτό ενός νέου ρυθμιστή ή την τροποποίηση του  
προγράμματος ενός ήδη ενταγμένου. 

Η δαπάνη του παρόντος άρθρου αποτιμάται ανά μήνα και ανά κόμβο των εποπτευόμενων 
εγκαταστάσεων  φωτ. σηματοδότησης και διακρίνεται στις εγκ/σεις που απέχουν «κάτω» ή «άνω» των 40 
χλμ. από το σημείο μηδέν (0) που ορίζεται στη Πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδαρίου) της Θεσσαλονίκης.  
(1 τεμ.) 
α)  Για εγκαταστάσεις σε απόσταση ίση ή κάτω των 40 χλμ.  
     Τ.Ε. εκατό ευρώ (100,00 €)  
β)  Για εγκαταστάσεις σε απόσταση άνω των 40 χλμ.  
     Τ.Ε. εκατό είκοσι ευρώ (120,00 €)  

ΜΕΡΟΣ Β! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΤΩΝ 
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ. 

Άρθρο 2ο:  

Στεγανό ερμάριο ρυθμιστή κυκλοφορίας. 
Για την προμήθεια ενός πολυεστερικού ερμαρίου ρυθμιστή κυκλοφορίας, στεγανού κατηγορίας ΙΡ 55, 
με σκοπό την αντικατάσταση υφιστάμενου εξ αιτίας  φθοράς του από δυναμική αιτία (όπως π.χ. 
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πρόσκρουση αυτοκινήτου), σε περίπτωση μη επισκευάσιμης ζημίας του. Στο παρόν άρθρο 
περιλαμβάνεται και η δαπάνη της εργασίας μεταφοράς του εσωτερικού εξοπλισμού του υφιστάμενου 
ρυθμιστή από το αχρηστευμένο ερμάριο (πλαίσια ανάρτησης - racks, τυπωμένα κυκλώματα, 
τροφοδοτικές διατάξεις, διατάξεις ανίχνευσης, συγκροτήματα ακροδεκτών και καλωδιώσεις) στο νέο 
(υγιές) αντίστοιχο, μετά δε την περαίωση της επανασυναρμολόγησης του ρυθμιστή κυκλοφορίας 
συμπεριλαμβάνεται και η γενική δοκιμασία τούτου στο εργαστήριο για τον έλεγχο της καλής 
λειτουργίας του σύμφωνα προς τις Προδιαγραφές του βιομηχανικού Οίκου κατασκευής του υπόψη 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και η επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής σ’ αυτόν του 
κυκλοφοριακού προγράμματος της συγκεκριμένης εγκ/σης.  
 (1 τεμ.) 
 
Τ.Ε. οκτακόσια είκοσι ευρώ (820,00 €) 

Άρθρο 3ο:  
Ηλεκτρονική διάταξη παλλόμενου.  
Για την προμήθεια μίας ηλεκτρονικής διάταξης παραγωγής αναλάμπουσας κίτρινης ένδειξης,  
ανεξάρτητης ή ενσωματωμένης σε υφιστάμενο ρυθμιστή κυκλοφορίας. Η υπόψη διάταξη θα είναι 
τοποθετημένη εντός στεγανού πλαστικού κιβωτίου, συνοδευόμενη από τον απαραίτητο βοηθητικό 
ηλεκτρικό εξοπλισμό (κλεμοασφάλειες, διακόπτες, ακροδέκτες κ.λ.π.). Ο ως άνω παλμοδότης θα 
διαθέτει διπλή έξοδο ισχύος, κάθε μία από τις οποίες θα μπορεί να αναλάμπει -κατ’ επιλογή- 
ταυτόχρονα με την άλλη είτε εναλλάξ. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του 
παλμοδότη.    
(1 τεμ.) 
 
Τ.Ε. διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €) 

Άρθρο 4ο:  
Δομική μονάδα (πλακέτα) ρυθμιστή ή ανιχνευτή κυκλοφορίας, διαστάσεων έως 10Χ20 εκ. 
Για την προμήθεια και παράδοση στην Υπηρεσία μίας βυσματικής μονάδας (πλακέτας) ενός 
ρυθμιστή κυκλοφορίας, διαστάσεων έως 10Χ20 εκ., με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητάς του είτε 
την αντικατάσταση κατεστραμμένης βαθμίδας του ρυθμιστή, είτε τέλος την εγκατάσταση ανιχνευτικής 
διάταξης. Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση της μονάδας στο εσωτερικό 
του περιβλήματος της συσκευής που αυτή ανήκει ή/και η αποκατάσταση κάθε αναγκαίας ηλεκτρικής 
σύνδεσης. 
(1 τεμ.) 
 
Τ.Ε. τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (485,00 €) 

Άρθρο 5ο:  

Δομική μονάδα (πλακέτα) ρυθμιστή κυκλοφορίας διαστάσεων έως 20Χ30 εκ, ή μονάδας διεπαφής 
(INTERFACE) μεταξύ ρυθμιστή και του Συστήματος Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου, 
εξαιρούμενης κεντρικής μονάδας (CPU). 
Για την προμήθεια και παράδοση στην Υπηρεσία μίας βυσματικής μονάδας (πλακέτας) ενός 
ρυθμιστή κυκλοφορίας διαστάσεων έως 20Χ30 εκ., με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητάς του, ή 
την αντικατάσταση κατεστραμμένης βαθμίδας του ρυθμιστή, είτε αντιστοίχως μονάδας -ανεξαρτήτως 
διαστάσεων- για την δημιουργία διεπαφής (INTERFACE) μεταξύ του ρυθμιστή κυκλοφορίας και του 
Συστήματος Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου, κατά δε τα λοιπά όπως  στο παραπάνω άρθρο 
υπ’ αριθ. 4. 
(1 τεμ.) 
 
Τ.Ε. επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00) 
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Άρθρο 6ο:  
Κεντρική μονάδας επεξεργασίας (CPU) ρυθμιστή κυκλοφορίας. 
Για την προμήθεια και την παράδοση στην Υπηρεσία μίας κεντρικής μονάδας (πλακέτας) 
επεξεργασίας (CPU) ενός ρυθμιστή κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως των διαστάσεών της, κατά δε τα 
λοιπά όπως στο παραπάνω άρθρο υπ’ αριθ. 4. 
(1 τεμ.) 
 
Τ.Ε. χίλια τριακόσια πενήντα ευρώ (1.350,00 €) 

Άρθρο 7ο:  
Ράδιο – πομποδέκτης (radio modem) πλήρης (τροφοδοτικό, κεραία με καλώδιο), για λειτουργία σε 
τοπικό ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας WLAN. 
Για την προμήθεια και την παράδοση στην Υπηρεσία ενός ράδιο – πομποδέκτη (radio modem) 
πλήρους, κατάλληλου για λειτουργία σε τοπικό ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας WLAN που θα 
περιλαμβάνει τον κυρίως εξοπλισμό τούτου, ήτοι: 

 Τον ράδιο-πομποδέκτη (radio modem) για την μετάδοση των δεδομένων από τον «οδηγό» προς 
τους «δορυφόρους» ρυθμιστές και αντιστρόφως, με τεχνικά χαρακτηριστικά τα αναφερόμενα στην 
παράγρ. 6 του τεύχους της Τεχν. Συγγρ. Υποχρεώσεων. 

 Την τροφοδοτική διάταξη 220/24-12 D.C., σταθεροποιημένης εξόδου, ισχύος το πολύ 10W για 
την ηλεκτρ. τροφοδότηση του ραδιο-πομποδέκτη. Η διάταξη αυτή, μπορεί να παραλείπεται εάν ο 
ρυθμιστής κυκλοφορίας ο οποίος θα στεγάζει τον ράδιο - πομποδέκτη διαθέτει την κατάλληλη 
πηγή για την παροχή της βοηθητικής χαμηλής τάσεως (+12V είτε +24V) που χρειάζεται για την 
λειτουργία του. 

 Την κατάλληλη κεραία, ανάλογα με την απόσταση, τη γεωγραφία του εδάφους, τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία της περιοχής, τον περιβάλλοντα χώρο κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη επικοινωνία του ρυθμιστή κυκλοφορίας με το τοπικό ασύρματο δίκτυο. 

 Το ομοαξονικό καλώδιο σύνδεσης του ράδιο-πομποδέκτη με την κεραία, με σύνθετη αντίσταση 50 
Οhm, του οποίου οι απώλειες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 25db ανά 100m στη συχνότητα των 
170 περίπου MHz. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του ράδιο-πομποδέκτη (radio modem), η 
σύνδεση και η ρύθμισή του, καθώς και η θέση του σε πλήρη λειτουργία.  
(1 τεμ.) 
 
Τ.Ε.  εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980,00 €) 

Άρθρο 8ο:  
Μικροκυματικός ανιχνευτής (RADAR), ανίχνευσης απλής προσέγγισης οχήματος. 
Για την προμήθεια και την παράδοση στην Υπηρεσία ενός μικροκυματικού ανιχνευτή (RADAR) 
ανίχνευσης απλής προσέγγισης οχήματος. Ο μικροκυματικός ανιχνευτής θα πρέπει να είναι ικανός 
να ανιχνεύει βάσει της αρχής Doppler τα κινούμενα οχήματα σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, τα οποία 
θα εισέρχονται στο πεδίο προβολής της  μικροκυματικής του ακτινοβολίας και να ενεργοποιεί μία 
έξοδο τύπου ρελέ, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται από το ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 
κλήση φάσης, είτε για την επέκταση του πράσινου χρόνου με την μέθοδο διακένου (GAP), ανάλογα 
προς τον προγραμματισμό του τελευταίου.  
Ο μικροκυματικός ανιχνευτής θα διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παραγρ. 
7.1 του τεύχους των Τεχν. Προδιαγραφών της Μελέτης: 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του μικροκυματικού ανιχνευτή οχημάτων 
(RADAR), η σύνδεση και η ρύθμισή του, καθώς και η θέση του σε πλήρη λειτουργία.  
(1 τεμ.) 
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Τ.Ε εξακόσια είκοσι ευρώ (620,00 €) 
 
 
 
Άρθρο 9ο:  
Μικροκυματικός ανιχνευτής οχημάτων (RADAR) ψηφιακής ανάλυσης για την καταμέτρηση  της 
διερχόμενης κυκλοφορίας. 
 Για την προμήθεια και την παράδοση στην Υπηρεσία ενός μικροκυματικού ανιχνευτή οχημάτων 
(radar) ψηφιακής ανάλυσης για την καταμέτρηση  της διερχόμενης κυκλοφορίας, ικανού να ανιχνεύει 
οχήματα διερχόμενα από προσομοιωμένο βρόχο ανίχνευσης (Virtual Loop) σε μία λωρίδα 
κυκλοφορίας, με σκοπό: 
α)Να ενεργοποιεί μία έξοδο (επαφή) ρελέ, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται από το ρυθμιστή 
κυκλοφορίας, ανάλογα με τον προγραμματισμό του, για την κλήση φάσης ή την επέκταση του 
πράσινου χρόνου (Δt) ή την καταμέτρηση του αριθμού των οχημάτων και τον υπολογισμό του 
ποσοστού κατάληψης (προσομοίωση επαγωγικού βρόχου),  
β)Εναλλακτικά, να συλλέγει ανά προγραμματιζόμενη περίοδο υπολογισμού, τον κυκλοφοριακό 
φόρτο, το ποσοστό κατάληψης του εικονικού βρόχου και τη μέση ταχύτητα των οχημάτων που 
διέρχονται απ’αυτόν, μεταδίδοντας τα δεδομένα αυτά στο ρυθμιστή κυκλοφορίας μέσω σειριακής 
επικοινωνίας. Η μέθοδος επικοινωνίας πρέπει να προβλέπει τρόπο σειριακής σύνδεσης πολλαπλών 
σημείων (multipoint).   
Ο μικροκυματικός ανιχνευτής θα διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό που αναφέρονται 
στην παραγρ. 7.2 του τεύχους της Τεχν. Συγγρ. Υποχρεώσεων. 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του μικροκυματικού ανιχνευτή οχημάτων 
(RADAR), η σύνδεση και η ρύθμισή του, καθώς και η θέση του σε πλήρη λειτουργία.  
 (1 τεμ.) 
 
Τ.Ε. χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00 €) 

Άρθρο 10ο:  
Αποδιαμορφωτής (MODEM)  περιφερειακού ρυθμιστή κυκλοφορίας ή του Η/Υ των διατάξεων 
Τηλεματικού Ελέγχου, τύπου επικοινωνίας GSM ή  GPRS.  
Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός αποδιαμορφωτή (MODEM)  περιφερειακού ρυθμιστή 
κυκλοφορίας ή του Η/Υ των διατάξεων Τηλεματικού Ελέγχου, τύπου επικοινωνίας GSM ή  GPRS 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των παγίων και των συνδρομητικών τελών για την εξυπηρέτηση του 
αποδιαμορφωτή κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 
 (1 τεμ.) 
 
 Τ.Ε. τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00) 

Άρθρο 11ο:  
Μεμονωμένο πλήρες πεδίο φωτεινού σηματοδότη, από POLYCARBONATE, με πηγή φωτισμού 
φωτοδιόδους (LED), οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμέτρου όπως αναφέρεται.  
Για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινής πηγής τύπου LED εντός πεδίου σηματοδότη διαμέτρου 
όπως αναφέρεται παρακάτω, οποιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, σε αντικατάσταση υφιστάμενης 
όμοιας φωτεινής πηγής του σηματοδότη που παρουσίασε βλάβη, συμπεριλαμβανομένου στην 
προμήθεια του κελύφους του πεδίου του σηματοδότη 
(1 τεμ) 
 
α)   Διαμέτρου 200 χτ. 
      Τ.Ε εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175,00 €) 
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β)   Διαμέτρου 300 χτ. 
      Τ.Ε. διακόσια δέκα ευρώ (210,00€) 

 

 

Άρθρο 12ο:  
Φωτεινή πηγή τύπου LED σηματοδότη, οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, χωρίς το κέλυφος του 
πεδίου, διαμέτρου όπως αναφέρεται.   
Για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινής πηγής τύπου LED σε σηματοδότη διαμέτρου όπως 
αναφέρεται παρακάτω, οποιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, εντός υφιστάμενου κελύφους του 
πεδίου του, σε αντικατάσταση υφιστάμενης όμοιας φωτεινής πηγής του σηματοδότη που 
παρουσίασε βλάβη, είτε αντίστοιχης από λαμπτήρα πυράκτωσης με σκοπό την αναβάθμιση της 
εγκ/σης. Ο σηματοδότης μετά την αναβάθμισή του αυτή θα πληροί από πλευράς προδιαγραφών, σε 
ότι αφορά τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του, την απαίτηση του Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού 
(ΦΕΚ 3007/26.11.2013, τεύχος Β!). Το αποξηλούμενο οπτικό σύστημα του σηματοδότη 
πυράκτωσης θα επιστρέφεται στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 
( 1τεμ.) 

α)   Διαμέτρου 200 χτ. 
      Τ.Ε εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) 
β)   Διαμέτρου 300 χτ. 
      Τ.Ε. εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (185,00 €) 

ΜΕΡΟΣ Γ!  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ. 

Άρθρο 13
ο 

(Σχετικό με ΝΕΤ 60.20.20):  
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη, από POLYCARBONATE, με πηγή φωτισμού 
λαμπτήρες πυράκτωσης, διαμέτρου όπως αναφέρεται.  
Για την προμήθεια και τοποθέτηση με σκοπό την αντικατάσταση λόγω φθοράς ή την τροποποίηση/ 
βελτίωση μίας εγκ/σης, ενός πλαστικού σηματοδότη από POLYCARBONATE με πηγή φωτισμού 
αντικραδασμικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, διαμέτρου φωτ. δίσκων και αριθμού πεδίων όπως 
αναφέρεται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών σύνδεσης τούτου στην οριολωρίδα του 
ιστού και της εργασίας της ηλεκτρικής σύνδεσής του, όπως και της διάνοιξης οπών με σπειροτόμηση 
-εφόσον απαιτείται- για την στερέωσή του στον αντίστοιχο ιστό ή/και για την διέλευση των αγωγών 
σύνδεσής του προς την οριολωρίδα του ιστού εφόσον οι υπάρχουσες δεν ταιριάζουν με τα αντίστοιχα 
κέντρα των στηριγμάτων του νέου σηματοδότη. Οι φωτεινοί σηματοδότες πρέπει να ικανοποιούν τις 
τεχνικές επιδόσεις του εγκεκριμένου Εθνικού σχετικού Τεχνικού Κανονισμού, καθώς και τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 3 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Μελέτης. 
(1 τεμ.) 
 
α)    Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων), διαμέτρου 300 χτ. 
       Τ.Ε. τετρακόσια σαράντα ευρώ (440,00 €) 
 
β)    Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων), διαμέτρου κόκκινου 300 χτ.  και λοιπών 200 χτ.      
      Τ.Ε. τριακόσια εννενήντα ευρώ (390,00 €) 
 
γ)    Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων), διαμέτρου 200 χτ. 
      Τ.Ε. τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00 €) 
 
δ)  Σηματοδότης προειδοποιητικός αναλάμπων (2 πεδίων) διαμέτρου 300 χτ. 
      Τ.Ε. τριακόσια τριάντα ευρώ (330,00 €) 
 
ε)    Σηματοδότης πεζών ή προειδοποιητικός  αναλάμπων (2 πεδίων), διαμέτρου 200 χτ. 
      Τ.Ε. διακόσια εβδομήντα ευρώ (270,00 €) 
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Άρθρο 14ο  (Ν.Τ.): 
Καθολική συντήρηση φωτ. σηματοδότών οχημάτων ή πεζών, τοποθετημένων όπως αναφέρεται. 
Για την τακτική καθολική συντήρηση ενός χαμηλού σηματοδότη οχημάτων ή πεζών, σύμφωνα με τους 
όρους της παραγρ. 2.1.5 του τεύχους της Τεχν. Περιγραφής, στην οποία περιλαμβάνεται ο καθαρισμός 
του κατόπτρου και του φωτεινού δίσκου του σηματοδότη, η αντικατάσταση του αντικραδασμικού 
λαμπτήρα της κόκκινης και της πράσινης ένδειξης, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας τούτου, 
ανεξάρτητα εάν είναι καμένος ή όχι, καθώς και η συγκέντρωση και η παράδοση των αντικατασταθέντων 
λαμπτήρων στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 
(1 τεμ.) 
 
α)   Καθολική συντήρηση χαμηλών σηματοδοτών 
      Τ.Ε δώδεκα ευρώ (12,00 €) 
β)  Καθολική συντήρηση αναρτημένων σηματοδοτών 
      Τ.Ε. είκοσι ευρώ (20,00 €) 

Άρθρο 15ο (Ν.Τ.): 
Αντικατάσταση μεμονωμένου λαμπτήρα φωτεινού σηματοδότη, χαμηλού ή αναρτημένου, όπως 
αναφέρεται. 
Για την συμπτωματική (και όχι προληπτική) αντικατάσταση ενός μεμονωμένου αντικραδασμικού 
καμένου λαμπτήρα, ανεξάρτητα από την ισχύ του, στην διάρκεια της περιοδικής επιθεώρησης των 
εγκ/σεων, ήτοι για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός καινούριου λαμπτήρα  στην θέση 
του καμένου, σε σηματοδότη χαμηλό ή αναρτημένο, όπως αναφέρεται παρακάτω. Η τιμή 
αποζημίωσης του Παρόχου ισχύει ανά αντικαθιστώμενο λαμπτήρα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 
ενός 6-μήνου από της έναρξης χρησιμοποίησης του αντικαθιστώμενου, η δε εργασία την οποία 
τούτος υποχρεούται να παρέχει θα εκτελείται με τους ακόλουθους όρους: 
α) για χαμηλό σηματοδότη,  ο καμένος λαμπτήρας θα αντικαθίσταται πάραυτα και αποκλειστικά στην 
διάρκεια της επιθεώρησης της σχετικής εγκ/σης, μόλις διαπιστώνεται το συμβάν, 
β) για αναρτημένο σηματοδότη, οι καμένοι λαμπτήρες θα αντικαθίστανται υπό τον όρο ότι η  σχετική 
για την αντικατάσταση εντολή της Υπηρεσίας θα αναφέρεται σε κατά συρροή (ομαδική) 
αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων σε πέντε (5) τουλάχιστον αναρτημένους σηματοδότες εγκ/σεων 
ανά οδική αρτηρία, στους κόμβους της οποίας ο Πάροχος οφείλει να επεμβεί αντιστοίχως.. 
  (1 τεμ.) 
 
α)   Για μεμονωμένο λαμπτήρα χαμηλού σηματοδότη. 
      Τ.Ε επτά ευρώ & πενήντα λεπτά (7,50 €) 
β)   Για μεμονωμένο λαμπτήρα αναρτημένου  σηματοδότη. 
      Τ.Ε. δεκατρία  ευρώ (13,00 €) 

Άρθρο 16ο (Σχετικό με ΝΕΤ 60.20.20):  
Πλαίσιο ανάρτησης φωτ σηματοδότη σε βραχίονα ιστού, ανεξαρτήτως αριθμού πεδίων και διαμ. 
όπως αναφέρεται.  
Για την προμήθεια και την τοποθέτηση είτε την αντικατάσταση ενός πλαισίου για την ανάρτηση 
αριθμού σηματοδοτών οχημάτων, διαμέτρου φωτεινών δίσκων όπως αναφέρεται παρακάτω, 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των μικροϋλικών (χωρίς την προμήθεια του σηματοδότη). 
(1 τεμ.) 

α)    Για πλαίσιο ανάρτησης ενός σηματοδότη διαμ. 200 χτ. 
      Τ.Ε. εκατόν δέκα ευρώ (110,00 €)  
β)    Για πλαίσιο ανάρτησης δύο σηματοδοτών διαμ. 200 χτ. 
      Τ.Ε. εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (128,00 €) 
γ)    Για πλαίσιο ανάρτησης ενός σηματοδότη διαμ. 300 χτ. 
      Τ.Ε. εκατόν τριάντα πέντε ευρώ ( 135,00 €) 
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δ)    Για πλαίσιο ανάρτησης δύο σηματοδοτών διαμ. 300 χτ. 
      Τ.Ε. εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (195,00 €) 

Άρθρο 17ο (ΝΕΤ 60.20.40.41):  
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμάριου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου 
ΙΑ.  
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού μεταλλικού ερμαρίου, για την μικτονόμηση των καλωδίων 
ισχύος τροφοδότησης των σηματοδοτών και για την στέγαση του ηλεκτρικού πίνακα της 
εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης και του γνώμονα της ΔΕΗ, με κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
και διαστάσεις σύμφωνα με την προδιαγραφή Φ. Σ. 8/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ, και συγκεκριμένα: 
- Διπλό τοίχωμα (εσωτερικό - εξωτερικό χιτώνιο) από μαύρη λαμαρίνα και εσωτερικό μεταλλικό 
ικρίωμα για την στερέωση των οριολωρίδων. 
- Εξωτερικό χιτώνιο των καλωδίων ισχύο πλήρως γαλβανισμένο (μετά την κατασκευή του), με 
βαθμό προστασίας ΙΡ44 
- Θύρα με περιμετρικά παρεμβύσματα στεγανοποίησης και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας 
- Βάση έδρασης μεταλλική ή από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την Μελέτη. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια , προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και στερέωση 
του ηλεκτρικού μεταλλικού ερμαρίου, η προμήθεια και εγκατάσταση της μεταλλικής βάσεως, ή η 
κατασκευή της βάσης έδρασης από σκυρόδεμα, η βαφή του με δύο στρώσεις εποξειδικής είτε 
ηλεκτροστατικής βαφής και η τοποθέτηση μέσα στο κιβώτιο των απαιτουμένων για κάθε περίπτωση 
εξαρτημάτων (εσωτερικές καλωδιώσεις, εξωτερικά καλώδια παροχής και τροφοδότησης των 
σηματοδοτών, γέφυρες γειώσεως, οριολωρίδες μικτονόμησης των καλωδίων σηματοδότησης κλπ.). 
Οι εργασίες μικτονόμησης και σύνδεσης των καλωδίων σηματοδοτήσεως που καταλήγουν στο 
κιβώτιο τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
(1 τεμ.) 

Τ.Ε. τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ (415,00 €) 

Άρθρο 18ο  (ΝΕΤ 62.20.10): 
Αντικατάσταση εξωτερικού περιβλήματος (μανδύα) ερμαρίου μικτονόμησης τύπου ΙΑ.  
Αντικατάσταση του εξωτερικού περιβλήματος (χιτωνίου) ερμαρίου μικτονόμησης τύπου ΙΑ, 
οποιασδήποτε χρήσεως που καταστράφηκε από πρόσκρουση ή άλλη αιτία. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του νέου περιβλήματος, η αφαίρεση του υπάρχοντος και η 
εγκατάσταση του νέου, καθώς και οι απαιτούμενες για τον σκοπό αυτό αποσυνδέσεις και 
επανασυνδέσεις των οργάνων των κιβωτίου. Περιλαμβάνεται επίσης η περισυλλογή και 
απομάκρυνση του αποξηλωθέντος παλαιού περιβλήματος. 
(1 τεμ.) 

Τ.Ε. τριακόσια ευρώ (300,00 €) 

Άρθρο 19ο (ΝΕΤ 60.20.40.51): 
       Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ. 

σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ  
Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση στεγανού μεταλλικού ή πλαστικού πίνακα παροχής της 
εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης προστασίας ΙΡ44, σε ερμάριο τύπου ΙΑ. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του ηλεκτρικού πίνακα μετά των απαιτουμένων εξαρτημάτων 
στερέωσης του και η εγκατάστασή του στο ερμάριο μικτονόμησης, συμπεριλαμβανομένης της 
στερέωσής και της ηλεκτρικής σύνδεσής του. 
Ο πίνακας θα περιέχει ένα μικροαυτόματο 25Α, ένα μικροαυτόματο 16A, ένα ρευματοδότη με 
επαφές γείωσης, ένα διπολικό διακόπτη ράγας 40 Α, μία τηκόμενη ασφάλεια ράγας 25Α 
πορσελάνης, καθώς και στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων. 
(1 τεμ.) 

Τ.Ε. εκατό ευρώ (100,00 €) 
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Άρθρο 20ο  (ΝΕΤ 60.20.75.01):  
Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών. 
Προμήθεια και τοποθέτηση επάνω σε ιστό και σύνδεση κομβίου πεζών, σύμφωνα με τη τεχνική 
προδιαγραφή ΦΣ-29, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτουμένων εργασιών και μικροϋλικών 
και της πληροφοριακής πινακίδας χρήσης του κομβίου. 
(1 τεμ.) 

Τ.Ε. εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €) 

Άρθρο 21ο  (ΝΕΤ 60.20.50.01):  
Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης. 
Τοποθέτηση απλού ιστού σηματοδότησης από σιδηροσωλήνα ονομ.διαμέτρου 4'', μήκους 4,20μ. 
(χωρίς την προμήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α) Η κατασκευή βάσεως (σε περίπτωση εγκατάστασης νέου απλού ιστού), με τον ακόλουθο τρόπο: 
 Με τον εγκιβωτισμό του ιστού (σε διαδοχικές στρώσεις) με σκυρόδεμα, ήτοι: 
 Την διάνοιξη του κατάλληλου ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως. 
 Την τοποθέτηση του ιστού στο όρυγμα, συμπεριλαμβανομένων των αγκυρώσεών του. 
 Την κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα (σε διαδοχικές στρώσεις) για τον εγκιβωτισμό του 

κλωβού αγκύρωσης του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης (περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος C12/15) 

Εναλλακτικά, με την τοποθέτηση του ιστού εντός κενού, επιχωμένου εντός του εδάφους σε 
κατακόρυφη θέση, σιμεντοσωλήνα 040 cm, βάθους 1,00 m, και την εν συνεχεία πάκτωσή του με 
άμμο μέχρι του άνω χείλους του σιμεντοσωλήνα, καθώς και το σφράγισμα του σωλήνα με 
δακτύλιο από σκυρόδεμα, πάχους 10 cm. Περιλαμβάνεται και η διάνοιξη οπής 010 cm στο 
τοίχωμα του σωλήνα για την διέλευση των καλωδίων από το πλησιέστερο φρεάτιο προς το 
εσωτερικό του ιστού. 

β) Η καθαίρεση της βάσης υφιστάμενου ιστού, προκειμένης της αποξήλωσής του, η αποσύνδεση 
των καλωδίων του, η απελευθέρωση του ιστού από τα αγκύρια, η επούλωση του λάκκου και 
των οπών που θα δημιουργηθούν κατά την καθαίρεση της βάσης του και η αποκατάσταση της 
επιφανείας του εδάφους γύρω από τον ιστό στην προτέρα της κατάσταση. 

γ) Σε περίπτωση νέου ιστού, η προμήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του της αναγκαίας 
οριολωρίδας με 21 ακροδέκτες, καθώς και η σύνδεση σε αυτή την τελευταία των απαιτούμενων 
νέων καλωδίων διατομής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση 
των υπαρχόντων καλωδίων. 

δ) Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόμενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η διαμόρφωση 
σπειρωμάτων, σε όσες απ' αυτές τις οπές απαιτείται με σπειροτόμο, σε τρεις φάσεις (3 
διαδοχικά σπειρώματα) για την τοποθέτηση των σηματοδοτών σύμφωνα με τη μελέτη. 

ε) Οι μεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της Υπηρεσίας, 
καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε. εξήντα ευρώ (60,00 €) 

Άρθρο 22ο  (ΝΕΤ 60.20.50.02):  
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα. 
Τοποθέτηση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα (χωρίς την προμήθειά του), ή αποξήλωση 
αντίστοιχου υπάρχοντος 
Στην τιμή μονάδας, εφόσον πρόκειται περί νέου ιστού, περιλαμβάνονται: 
α) Η κατασκευή της εκ σκυροδέματος βάσεως, ήτοι: 

- Η διάνοιξη του ορύγματος της βάσεως σε έδαφος πάσης φύσεως, 



 

 58 

- Η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεμα για τον εγκιβωτισμό του κλωβού αγκύρωσης του 
ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, (περιλαμβάνεται 
η αξία του σκυροδέματος C12/15). 

β) Η τοποθέτηση του ιστού επί των αγκυρίων της νέας βάσης. Σε περίπτωση αποξήλωσης του 
υπάρχοντος ιστού περιλαμβάνεται και η χρήση γερανού. Οταν δεν προβλέπεται η 
επανατοποθέτηση ιστού στην θέση αποξήλωσης περιλαμβάνεται και η αποκοπή του εξέχοντος 
τμήματος των αγκυρίων πάκτωσης του καταργούμενου ιστού πάνω από την επιφάνεια του 
πεζοδρομίου ή του ερείσματος της οδού. 

γ) Σε περίπτωση νέου ιστού, η προμήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του ιστού 
οριολωρίδας των 21 ακροδεκτών, καθώς και η σύνδεση των απαιτούμενων νέων καλωδίων 
διατομής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων 
καλωδίων. 

δ) Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόμενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η διαμόρφωση 
σπειρωμάτων, σε όσες απ' αυτές τις οπές απαιτείται με σπειροτόμο σε τρεις φάσεις (3 διαδοχικά 
σπειρώματα) για την τοποθέτηση των σηματοδοτών σύμφωνα με τη μελέτη. 

ε) Οι μεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της Υπηρεσίας, 
καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 

(1 τεμ.) 

Τ.Ε. εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) 

Άρθρο 23ο   (ΝΕΤ 60.20.50.11):  
Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης. 
Προμήθεια γαλβανισμένων χαλυβδίνων απλών ιστών σηματοδότησης, από σιδηροσωλήνα DN 0 4'' 
(0 114 mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και μήκους 4,20 m κατασκευασμένων σύμφωνα με το 
πρότυπο ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ και κατά τα λοιπά με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, 
ηλεκτροστατικά βαμένων με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free 
(χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υμένα 60 μm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί 
από τον ΚτΕ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Η διαμόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας μικτονόμησης των καλωδίων 
- Ανοιγμα στο κάτω τμήμα για την διέλευση των καλωδίων 
- Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέματα (τακάκια) για την ενίσχυση των 
θέσεων στήριξης των φωτ. σηματοδοτών, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο 
σχέδιο του πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ. 
- Οι διατάξεις αγκύρωσης του ιστού, εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από σκυρόδεμα. 
(1 τεμ.) 

Τ.Ε. διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €) 

Άρθρο 24ο (ΝΕΤ 60.20.50.12):  
Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα. 
Προμήθεια γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών σηματοδότησης με βραχίονα, κατασκευασμένων 
σύμφωνα με το πρότυπο ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, με τα παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 
- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free 
(χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υμένα 60 μm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί 
από τον κύριο του έργου. 
- Κορμός ιστού κολουροκωνικός με διατομή κανονικού εξαγώνου, 0 225 mm στην βάση και 0 130 
mm στην κορυφή, μήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολλημένος σε πέλμα διαστ. 500x500 mm από 
έλασμα πάχους 20 mm ενισχυμένο με 4 πτερύγια, με προσαρμοσμένο στην κορυφή του ιστού 
σωλήνα 0 4'', μήκους 0,40 m. . 
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- Βραχίονας κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ονομ.διαμέτρου 0 3'' πάχους τοιχώματος 4 
mm, καμπύλος, με οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (μαζί με την χοάνη του) 2,25 m. 
- Θυρίδα ιστού για την τοποθέτηση της οριολωρίδας του και επιθέματα (τακάκια) για την 
στερέωση των σηματοδοτών. 
 (1 τεμ.) 

Τ.Ε. πεντακόσια είκοσι ευρώ (520,00 €) 

Άρθρο 25ο (ΝΕΤ 62.20.10): 
Αποκατάσταση στρέβλωσης απλού ιστού σηματοδότησης. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Η αποσύνθεση του πεζοδρομίου και της βάσης πάκτωσης του ιστού με χρήση πιστολέτου 
πεπιεσμένου αέρα ή άλλων κρουστικών εργαλείων. 
• Η ευθυγράμμιση (ίσιωμα) του ιστού με χρήση φορητής καλίμπρας 
• Η κατακορύφωσή του στο όρυγμα και η πάκτωσή του με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
• Η αποκατάσταση της επιφανείας γύρω από τον ιστό στην προτέρα της κατάσταση 
(αποκατάσταση πλακόστρωσης, στρώσης από σκυρόδεμα κλπ) 
• Η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων καθώς και η ενσωμάτωση των υλικών που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
(1 τεμ.) 

Τ.Ε. πενήντα  ευρώ (50,00 €) 

Άρθρο 26ο (ΝΕΤ 60.20.30):  

Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρ. σύνδεση καλωδίων φωτ. σηματοδότησης, τύπου και διατομής 
όπως αναφέρεται. 
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης, ισχύος μη 
τηλεχειρισμού, διατομής και τύπου  όπως αναφέρεται στα επόμενα, σε υπάρχουσα σωλήνωση, είτε 
κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και μεταφορά των τυχόν υπαρχόντων στην 
σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειμένου να περάσει το νέο) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 
Περιλαμβάνεται και ο τυχόν απαιτούμενος καθαρισμός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης καλωδίων. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση που ήδη 
περιέχει καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, με χρήση νέου οδηγού εφόσον τούτο είναι δυνατό. 
(1 μ.μ.) 
 
α)    Καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνο, διατομής 21Χ1,5 mm2 (ΝΕΤ 60.20.30.02) 
       Τ.Ε. επτά ευρώ και 30 λεπτά (7,30 €) 
β)    Καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνο, διατομής 5Χ1,5 mm2 (ΝΕΤ 60.20.30.04) 
       Τ.Ε. πέντε ευρώ και 60 λεπτά (5,60 €) 
γ)    Καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνο, διατομής 3Χ10  mm2 (ΝΕΤ Σχετικό με 62.10.41.04) 
       Τ.Ε. οκτώ ευρώ και 50 λεπτά (8,50 €) 
δ)  Καλώδιο Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ), 2 έως 4 ζευγών, διατ. 0,6 mm2 (ΝΕΤ 60.20.30.05) 
       Τ.Ε. τέσσερα ευρώ (4,00 €) 
ε)    Καλώδιο Α-2Υ (L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, διατ. 0,6 mm2 (ΝΕΤ 60.20.30.06) 
       Τ.Ε. πέντε ευρώ και 50 λεπτά (5,50 €) 

Άρθρο 27ο (ΝΕΤ 62.20.30): 

Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου J1VV- U διατ. 21x1,5 τ.χτ.  

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίου E ή J1VV-U (ΝΥΥ) 21x1,5 από θερμοσυστελλόμενο 
υλικό για τη σύνδεση υπογείων καλωδίων σηματοδότησης. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Η απασχόληση του προσωπικού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
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• H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ελαστικού μανδύα και των απαιτουμένων 
μικροϋλικών συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα για τα 
καλώδια υψηλής, ταινίες κλπ.) 
• Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων με τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια 
• Η θέρμανση με φλόγιστρο για τη θερμοσυστολή 
• Η δοκιμή καλής λειτουργίας. 
(1 τεμ.) 

Τ.Ε. ενενήντα ευρώ (90,00 €) 

Άρθρο 28ο (ΝΕΤ 60.20.35) 

Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώματος.  
Κατασκευή επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης της κυκλοφορίας εντός του ασφαλτικού οδοστρώματος 
της οδού. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια των ενσωματουμένων υλικών και η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και 

μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας για την 
προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση προστασίας του χώρου εργασίας.  

 η διάνοιξη στο οδόστρωμα αύλακος για τον σχηματισμό του βρόχου, βάθους έως 7 cm με χρήση 
αρμοκόφτη 

 η ενδεχομένως απαιτούμενη διάτρηση του κρασπεδορείθρου και/είτε του τοιχώματος του 
φρεατίου σηματοδότησης και η προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα προστασίας 
καλωδίων τύπου HDPE, από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώματος μέχρι το φρεάτιο 
σηματοδότησης 

 η προμήθεια και τοποθέτηση στον αύλακα του βρόχου του αναγκαίου αριθμού σπειρών 
καλωδίου τύπου ΗΟ7V-K (ΝΥΑF), διατομής 1,5 mm2 και η σύνδεση αυτού, εντός του φρεατίου, 
με το καλώδιο τύπου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), (2 έως 6 ζευγών) 

 Ο εγκιβωτισμός των αγωγών των καλωδίων εντός του αύλακα των βρόχων με κατάλληλο υλικό 
(ασφαλτοεποξειδικό) για την προστασία τους, κατά τους κανονισμούς. 

 η εν συνέχεια πλήρωση του αύλακα μέχρι της επιφάνειας του οδοστρώματος με πολυμερή 
αμμάσφαλτο (υλικό επούλωσης της τομής ψυχράς εφαρμογής). 

 (1 μ.μ.) 
 
Τ.Ε. τριάντα ευρώ (30,00 €) 

Άρθρο 29ο (Σχετικό με ΝΕΤ 60.20.35):   
Επισκευή επαγωγικού βρόχου. 
Για την επισκευή είτε την μερική ανακατασκευή του επαγωγικού πηνίου υφιστάμενου επαγωγικού 
βρόχου που παρουσιάζει βλάβη λόγω διακοπής είτε βραχυκυκλώματος των αγωγών του. 
(1 τεμ.) 

Τ.Ε. εκατόν είκοσι  ευρώ (120,00 €) 

Άρθρο 30ο (ΝΕΤ 60.20.40.21): 
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα.  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι 
συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο 
άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο. 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή σε γαιώδες έδαφος και η 
επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, αλλά όχι η ενδεχόμενα 
απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γη του 
ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους. 
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(1 τεμ.) 

Τ.Ε. εκατόν είκοσι  ευρώ (120,00 €) 

Άρθρο 31ο (ΝΕΤ 60.20.50.30):  
Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα.  
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα, χωρίς την 
προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η ευθύγραμμη και συνεχής τομή του οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα, άοπλο ή 

οπλισμένο σκυρόδεμα αποκλειστικά με χρήση ασφαλτοκόπτη. 
 β. Η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή μέχρι βάθους 0,40 
m, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και 
εκσκαφής και η αποκομιδή τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση  
γ. Η πλήρωση με άμμο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθμισμένο υλικό και η συμπύκνωση των στρώσεων 
έδρασης και εγκιβωτισμού των σωληνώσεων. 
 δ. Η πλήρωση του ορύγματος με σκυρόδεμα C 12/15, μέχρι στάθμης -0,10 m υπό την ερυθρά της 
οδού και στην συνέχεια η διάστρωση και συμπύκνωση θερμού ασφαλτοσκυροδέματος για την πλήρη 
αποκατάσταση της τομής (με την σχετική ασφαλτική προεπάλειψη). 
Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα 
υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ, αλλά δεν περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις οι οποίες αποτιμούνται ιδιαιτέρως. 
(1 μ.μ.) 
 
Τ.Ε. είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) 

Άρθρο 32ο (ΝΕΤ 60.20.50.40):  
  Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο ή σε έρεισμα οδού.  
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από πεζοδρόμια, νησίδες, 
πλατείες, κλπ χωρίς την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η ευθύγραμμη και συνεχής τομή είτε με εκσκαφή χάνδακα στο έρεισμα της οδού, είτε -σε 

περίπτωση επιστρωμένου πεζοδρομίου- αποκλειστικά με χρήση ασφαλτοκόπτη των 
υπαρχουσών πλακοστρώσεων ή δαπέδων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα. 

β. Η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή μέχρι βάθους 0,30 
m, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και 
εκσκαφής και η αποκομιδή τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση 
 γ. Η πλήρωση με άμμο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθμισμένο υλικό και η συμπύκνωση των 

στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισμού των σωληνώσεων. δ. Η πλήρωση της τομής, μετά την 
τοποθέτηση των σωλήνων, με σκυρόδεμα C 12/15, στην δε περίπτωση τομής σε πλακόστρωση, 
πλήρωση μέχρι στάθμης -0,02 m υπό την τελική επιφάνεια και στην συνέχεια επίστρωση πάχους 2 
cm με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg λευκού τσιμέντου με χάραξη αρμών για την προσομοίωση με 
την υπάρχουσα πλακόστρωση. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα 
υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ, αλλά δεν περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις οι οποίες αποτιμούνται ιδιαιτέρως. 
(1 μ.μ.) 
 
Τ.Ε. τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €) 

Άρθρο 33ο (ΝΕΤ 60.20.40.02): 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης.   
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηματοδότησης υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις 
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τεχνικών με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN63 χτ. και πάχους 
τοιχώματος 3,6 χτ. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και 
σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων 
καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα δεν 
περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο. 
(1 μ.μ.) 
 
Τ.Ε. δέκα εξ ευρώ (16,00 €) 

 

 

Άρθρο 34ο (ΝΕΤ 60.20.40.11): 
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 90 mm. 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονομαστικής διαμέτρου 90 χτ., από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, 
κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για 
διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, 
παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η 
ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια 
σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των 
σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης 
και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα δεν 
περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο. 
(1 μ.μ.) 
 
Τ.Ε. επτά ευρώ και 50 λεπτά (7,50 €) 

 

Άρθρο 35ο (ΝΕΤ 60.20.40.31): 
Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 εκ. 
Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους τουλάχιστον 
50 cm, καλυπτόμενου με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας D400 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί 
του οδοστρώματος ή D125 για φρεάτια επί πεζοδρομίου, με διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει 
στην άνω του επιφάνεια χάραξη με σύμβολα ''ΦΣ''. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση προκατασκευασμένου 
φρεατίου ή το κτίσιμο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρμογή του καλύμματος, η επαναφορά της 
περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και 
αποκομιδή των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό κάλυμμα αποτιμάται με βάση το οικείο άρθρο του 
Τιμολογίου. 
(1 τεμ.) 

Τ.Ε. εξήντα  ευρώ (60,00 €) 
 
Άρθρο 36ο (Ν.Τ.):       
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Ανακατασκευή αγκύρωσης βάσης μεταλλικού ιστού. 
Για την ανακατασκευή βάσης από σκυρόδεμα μεταλλικού ιστού, μαζί με την εργασία και τα τυχόν 
απαιτούμενα υλικά για την επέκταση των αγκυρίων πάκτωσης του ιστού είτε για την αποκατάσταση 
τούτων σε υφιστάμενη βάση με την χρησιμοποίηση εποξειδικών ρητινών για την πάκτωση νέων 
αγκυρίων, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων που καταστράφηκαν. 
(1 τεμ.) 
 
Τ.Ε. εκατό τριάντα πέντε ευρώ (135,00 €) 

 

Άρθρο 37ο (Ν.Τ.): 
Κατασκευή βάσης απλού ιστού. 
Για την κατασκευή βάσης απλού ιστού (χωρίς βραχίονα), αποτελούμενη από τσιμεντοσωλήνα Φ40 
εκ. που θα τοποθετηθεί σε λάκκο, διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 μ. και θα εγκιβωτισθεί με 
κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής είτε άμμο που θα συμπιέζονται, ενώ το άνω μέρος των λάκκων θα 
σφραγισθεί με άοπλο σκυρόδεμα ποιότητος C16/20 πάχους 10 εκ., έπειτα από την τοποθέτηση του 
ιστού εντός του τσιμεντοσωλήνα και τον εγκιβωτισμό τούτου εντός αυτού με ποτάμια ή θαλάσσια 
άμμο.  
Ήτοι, προμήθεια και τοποθέτηση των κύριων υλικών, όπως π.χ. του τσιμεντοσωλήνα και επαναφορά 
της επιφάνειας του πεζοδρομίου στην αρχική της μορφή. Η εκσκαφή της βάσης και η αποκομιδή των 
προϊόντων εκσκαφής συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο. 
(1 τεμ.) 
 
Τ.Ε. ογδόντα εννιά ευρώ και 15 λεπτά (89,15 €)  
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Α. Σταθοπούλου 
Μηχ. Μηχανικός με Β’β 
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Σπυρίδων Βλάχβεης 
Πολιτικός Μηχ. με Α’β 
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απόφασή μας 
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Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Θ. 
 
 

Δημήτρης Αγγελίδης  
Πολιτικός Μηχ. με Α’β 

 
 
 

 



        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΠΕΡΙΦΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

1 Παροχή γενικών υπηρεσιών για την περιοδική επιτόπια επιθεώρηση, την διαρκή
τηλεματική επιτήρηση/ έλεγχο των εγκ/σεων και την διατήρηση τεχνικού
συνεργείου σε επιφυλακή, με σκοπό την άμεση επέμβαση προς αποκ/ση της
λειτουργίας εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, σε απόσταση κάτω των
40 χλμ. (αποτίμηση επί μηνιαίας βάσης και ανά κόμβο).

1α τεμ. 756 100,00 75.600,00
2 Παροχή γενικών υπηρεσιών για την περιοδική επιτόπια επιθεώρηση και την

διαρκή τηλεματική επιτήρηση/ έλεγχο των εγκ/σεων και την διατήρηση τεχνικού
συνεργείου σε επιφυλακή, με σκοπό την άμεση επέμβαση προς αποκ/ση της
λειτουργίας εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, σε απόσταση άνω των
40 χλμ. (αποτίμηση επί μηνιαίας βάσης και ανά κόμβο).

1β τεμ. 342 120,00 41.040,00

116.640,00 116.640,00

3 Στεγανό ερμάριο ρυθμιστή κυκλοφορίας 2 τεμ. 1 820,00 820,00
4 Ηλεκτρονική διάταξη παλλόμενου 3 τεμ. 1 220,00 220,00
5 Δομική μονάδα (πλακέτα) ρυθμιστή ή ανιχνευτή κυκλοφορίας διαστάσεων έως

10Χ20 εκ. 4 τεμ. 3 485,00 1.455,00
6

Δομική μονάδα (πλακέτα) ρυθμιστή κυκλοφορίας, πλην κεντρ. μονάδας (CPU),
είτε μονάδας διεπαφής (INTERFA-CE) μεταξύ ρυθμιστού και Συστήματος
Τηλεματικής Επιτήρησης και  Ελέγχου, διαστάσεων έως 20Χ30 εκ. 5 τεμ. 7 780,00 5.460,00

7 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) ρυθμιστή κυκλοφορίας 6 τεμ. 1 1.350,00 1.350,00
8 Ράδιο – πομποδέκτης (radio modem), πλήρης (κεραία, στυλίσκος, καλώδιο), για

λειτουργία σε τοπικό ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας WLAN 7 τεμ. 1 980,00 980,00
9 Μικροκυματικός ανιχνευτής (RADAR) ανίχνευσης απλής προσέγγισης

οχήματος. 8 τεμ. 3 620,00 1.860,00
10 Μικροκυματικός ανιχνευτής οχημάτων (RADAR) ψηφιακής ανάλυσης,

καταμέτρησης  της διερχόμενης κυκλοφορίας. 9 τεμ. 1 1.800,00 1.800,00
11 Αποδιαμορφωτής (MODEM) περιφερειακού ρυθμιστή κυκλοφορίας ή του Η/Υ

των διατάξεων Τηλεματικού Ελέγχου, τύπου επικοινωνίας GSM ή  GPRS 
10 τεμ. 5 360,00 1.800,00

12 Μεμονωμένο πλήρες πεδίο φωτεινού σηματοδότη από POLYCARBONATE, με 
πηγή φωτισμού φωτοδιόδους (LED), οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
200χτ. 11α τεμ. 5 175,00 875,00

13 Μεμονωμένο πλήρες πεδίο φωτεινού σηματοδότη από POLYCARBONATE, με 
πηγή φωτισμού φωτοδιόδους (LED), οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
300χτ. 11β τεμ. 3 210,00 630,00

14 Φωτεινή πηγή τύπου LED σηματοδότη, οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
200χτ., χωρίς το κέλυφος του πεδίου. 12α τεμ. 6 150,00 900,00

15 Φωτεινή πηγή τύπου LED σηματοδότη, οιασδήποτε χρωματικής ένδειξης, διαμ. 
300χτ., χωρίς το κέλυφος του πεδίου. 12β τεμ. 3 185,00 555

18.705,00 18.705,00
ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ

ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

Φωτεινός σηματοδότης με πηγή φωτισμού λαμπτήρες πυράκτωσης 
18 Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) διαμέτρου 300χτ. 13α τεμ. 6 440,00 2.640,00
19 Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) διαμ. κόκ. 300 και λοιπών 200χτ. 13β τεμ. 5 390,00 1.950,00
20 Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) διαμέτρου 200χτ. 13γ τεμ. 25 360,00 9.000,00
21 Σηματοδότης προειδ. αναλάμπων (2 πεδίων) διαμ. 300χτ. 13δ τεμ. 4 330,00 1.320,00
22 Σηματοδότης πεζών ή προειδ. αναλάμπ. (2 πεδίων) διαμ. 200χτ. 13ε τεμ. 26 270,00 7.020,00

Καθολική συντήρηση σηματοδοτών
23 Καθολική συντήρηση χαμηλού σηματοδότη 14α τεμ. 1500 12,00 18.000,00
24 Καθολική συντήρηση αναρτημένου σηματοδότη 14β τεμ. 642 20,00 12.840,00
25 Αντικ/ση μεμονωμένου λαμπτήρα χαμηλού σηματοδότη 15α τεμ. 60 7,50 450,00
26 Αντικ/ση μεμονωμένου λαμπτήρα αναρτημένου σηματοδότη 15β τεμ. 30 13,00 390,00

Α/ Α

Α/ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Τ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ –
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018 

ΜΕΡΟΣ Γ!  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β! 

 ΜΕΡΟΣ Α! ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ

245.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



Πλαίσια ανάρτησης σηματοδοτών
27 Ενός σηματοδότη οχημάτων 200 χτ. 16α τεμ. 1 110,00 110,00
28 Δύο σηματοδοτών οχημάτων 200 χτ 16β τεμ. 1 128,00 128,00
29 Ενός σηματοδότη οχημάτων 300 χτ. 16γ τεμ. 2 135,00 270,00
30 Δύο σηματοδοτών οχημάτων 300 χτ. 16δ τεμ. 1 195,00 195,00

Ηλεκτρικά ερμάρια -πίνακες - κομβία κλήσεως πεζών 
31 Ερμάριο μικτονόμησης & γνώμονα ΔΕΗ, τύπου Ια 17 τεμ. 1 415,00 415,00
32 Εξωτερικό περίβλημα (μανδύας) ερμαρίου μικτονόμησης Ια 18 τεμ. 1 300,00 300,00
33 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής τροφοδότ. του ρυθμιστή 19 τεμ. 1 100,00 100,00
34 Διακόπτης (κομβίο) κλήσεως πεζών & πληροφ. πινακίδα 20 τεμ. 10 170,00 1.700,00

Ιστοί σηματοδότησης
35 Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης 21 τεμ. 2 60,00 120,00
36 Τοποθέτηση ή αποξήλ. ιστού σηματοδότησης με βραχίονα 22 τεμ. 1 150,00 150,00
37 Προμήθεια απλού ιστού σηματοδότησης γαλβανισμένου 23 τεμ. 2 250,00 500,00
38 Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με βραχίονα γαλαβανισμ. 24 τεμ. 1 520,00 520,00
39 Αποκ/ση στρέβλωσης  απλού ιστού σηματοδότησης 25 τεμ. 2 50,00 100,00

Καλώδια σηματοδότησης - επαγωγ.βρόχοι - γειωτές
40 Καλώδιο J1 VV -U διατ. 21x1,5 τ.χτ. 26α μ.μ. 70 7,30 511,00
41 Καλώδιο J1 VV -U διατ. 5x1,5 τ.χτ. 26β μ.μ. 100 5,60 560,00
42 Καλώδιο J1 VV -U διατ. 3x10 τ.χτ. 26γ μ.μ. 20 8,50 170,00
43 Καλώδιο ασθ.ρευμ. A2Y(L)2Y χωρητικότ. έως 4 ζευγών 26δ μ.μ. 110 4,00 440,00
44 Καλώδιο ασθ.ρευμ. A2Y(L)2Y χωρητικότ. έως 10 ζευγών 26ε μ.μ. 25 5,50 137,50
45 Προμήθ. και τοποθέτηση μούφας καλωδίου J1VV-U-21x1.5 27 τεμ. 2 90,00 180,00
46 Επαγωγ. βρόχος ανίχνευσης οχημάτων, πλήρης 28 μ.μ. 15 30,00 450,00
47 Επισκευή επαγωγικού βρόχου 29 τεμ. 1 120,00 120,00
48 Γειωτής χάλκινης πλάκας 5050 εκ., 3χτ. πάχους, πλήρης 30 τεμ. 1 120,00 120,00

Έργασίες Υποδομής
49 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από

οδόστρωμα 31 μ.μ. 10 25,00 250,00
50 Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο ή

σε έρεισμα οδού 32 μ.μ. 10 35,00 350,00
51 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½’’)

και πάχους 3,6 mm 33 μ.μ. 10 16,00 160,00
52 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 34 μ.μ. 12 7,50 90,00
53 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm 35 τεμ. 2 60,00 120,00
55 Ανακατασκευή αγκύρωσης βάσης μεταλλικού ιστού 36 τεμ. 2 135,00 270,00
56  Κατασκευή βάσης απλού ιστού 37  τεμ. 1        89,15 € 89,15

62.235,65 62.235,65
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α! + Β! + Γ! 197.580,65
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24% 47.419,35
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  ΔΑΠΑΝΗΣ 245.000,00

              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016
        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

       Α. Σταθοπούλου
Μηχ.  Μηχανικός με Β'β

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι
    Σύμφωνα με την υπ’αριθμ………….

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ       -    - 2016 απόφασή μας
Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ     2016

Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Θ. Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Θ.

Σπυρίδων Βλάχβεης Δημήτρης Αγγελίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ!

     Πολιτικός Μηχανικός με Α'β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 
 

    ΠΑΡΟΧΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018  
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 245.000,00 € 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 67 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1.    ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1.    Αντικείμενο της γενικής παροχής υπηρεσιών.  
 
1.1.1) Σκοπός της παρούσας Μελέτης «παροχής γενικών υπηρεσιών» είναι η διατήρηση της καλής 

και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του Επαρχιακού 
Οδικού Δικτύου του Νομού Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών προβλέπεται να 
είναι 18 μήνες, είτε μέχρις εξαντλήσεως της διαθέσιμης πίστωσης. 

 
Συνοπτικά, το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται στα ακόλουθα 3 μέρη:  
α) Στο Α! μέρος που αφορά στην παροχή γενικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει: 

α1. Την περιοδική  επιθεώρηση για τον φυσικό και οπτικό έλεγχο της ακεραιότητας των 
παραπάνω εγκαταστάσεων και την επιβεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας τους. 
α2. Την εκ του μακρόθεν συνεχή εποπτεία  της κανονικής λειτουργίας των εγκ/σεων φωτεινής 
σηματοδότησης από τον Πάροχο με μέσα που οφείλει να διαθέτει ο ίδιος, ήτοι την «κατόπιν 
ζήτησης» επιτήρηση/ έλεγχο τούτων με την βοήθεια διάταξης Τηλεεπι-τήρησης, αντίστοιχης 
προς εκείνη που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία, καθώς και ενός ιδιαιτέρου ηλεκτρονικού Συστήματος 
Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου, «αδιάλειπτης» λειτουργίας που προδιαγράφεται στην 
παράγρ. 4 της Τεχν. Συγγρ. Υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της παράλληλης 
διάθεσης προς χρήση του εν λόγω Συστήματος στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, προκειμένου να 
είναι εφικτή και εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων της η άμεση διαπίστωση ενδεχόμενης 
δυσλειτουργίας των εγκ/σεων.  
α3. Την διατήρηση σε επιφυλακή προσωπικού του Παρόχου εντός των χρονικών ορίων που 
τάσσει η σύμβαση που υπερβαίνουν το κανονικό ωράριο εργασίας, για αποδοχή αναγγελιών 
από την αστυνομία ή άλλους φορείς για την ενδεχόμενη ύπαρξη συμβάντων ή/ και βλαβών των 
εγκαταστάσεων, με σκοπό την άμεση επέμβαση του προσωπικού προς αποκατάστασή τους. 

β) Στο Β! μέρος που αφορά στην προμήθεια εξειδικευμένων ανταλλακτικών του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και άλλων εξαρτημάτων των εγκ/σεων και την τοποθέτηση και εγκ/σή τους, προς 
αντικ/ση αντίστοιχων φθαρμένων στοιχείων.  
γ) Στο Γ! μέρος που αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών, οσάκις τούτες 
καθίστανται αναγκαίες λόγω εφαρμογής προγραμματισμένων δράσεων στην συντήρηση, ή εξ αιτίας 
απρόβλεπτου συμβάντος είτε τέλος  λόγω παλαιότητας των εγκ/σεων, ήτοι εργασιών 
αποκατάστασης φθορών των στοιχείων του μη εξειδικευμένου μέρους των εγκ/σεων, όπως των 
φωτ. σηματοδοτών (πυράκτωσης), των λαμπτήρων τους,  των ιστών, των ηλεκτρ. ερμαρίων, του 
υπόγειου καλωδιακού δικτύου των εγκ/σεων και της αντίστοιχης υποδομής κ.λ.π 
συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν   τροποποιήσεων ή/ και βελτιώσεων μικρής έκτασης που 
τυχόν προκύψουν ως αναγκαίες κατά την διάρκεια της σύμβασης, προς αντιμετώπιση 
απροβλέπτων -σήμερα- αναγκών.  
Οι επαρχιακές οδοί, σε κόμβους των οποίων υφίστανται εγκ/σεις φωτ. σηματοδότησης είναι 
συνοπτικά οι ακόλουθες: 

 Ο οδικός άξονας που εξυπηρετεί την Ανατολ. περιοχή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή η οδός 
από Α/Δ  Θεσ/νίκης  έως Μηχανιώνα  και οι οδοί προς Επανωμή, Σουρωτή. 

 Οι οδικοί άξονες Θεσ/νίκης – Θέρμης (έως κόμβο Σαλιάρη) και Θέρμης – Πανοράματος. 
 Οι οδικοί άξονες Ωραιοκάστρου & Θερμαϊκού 
 Ο οδικός άξονας Λαγκαδά – Ρεντίνα από την πόλη του Λαγκαδά μέχρι την Ρεντίνα.  
 Ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Χορτιάτη μέσω Πανοράματος, από το ύψος της Βίλλας 

Ρίτζ και πέραν. 
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 Ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκης - Χορτιάτη (μέσω Εξοχής) από την διασταύρωση με την 
Ανατολ. Περιφερ. οδό της Θεσ/νίκης μέχρι την διασταύρωση του οδικού άξονα Πανόραμα – 
Χορτιάτη. 

 Διάφορες απομακρυσμένες από το Κέντρο εγκαταστάσεις σηματοδότησης κόμβων και 
σηματοδοτημένων διαβάσεων πεζών της Δυτ. περιοχής της Θεσ/νίκης, όπως οι 
εγκατεστημένοι στο Καλοχώρι, στην Χαλάστρα, Αγ. Αθανάσιο, Μάλγαρα, Ανατολικό, 
Μεσήμβρια κ.ο.κ. 

1.1.2)   Κάθε σηματοδοτική εγκατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
 Τη συσκευή ρύθμισης κυκλοφορίας, απλή ή οδηγό (master), πλήρη, με τους φωρατές, τον 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό που αφορά την επικοινωνία της με την διάταξη Τηλεεπιτήρησης ή με 
το Σύστημα Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου, καθώς και τον αντίστοιχο του 
συντονισμού κ.λ.π. (αν προβλέπεται), το ερμάριό της και τη βάση της. 

 Το ερμάριο μικτονόμησης Ια με την βάση και τη διάταξη παροχής ΔΕΗ 
 Τους χαμηλούς ιστούς και τους ιστούς με βραχίονα, καθώς και τις αντίστοιχες βάσεις τους. 
  Τους φωτεινούς σηματοδότες, πλήρεις με τα εξαρτήματά τους (στηρίγματα, γείσα, 

λαμπτήρες ή φωτεινές πηγές LED κ.λ.π.), κάθε είδους και διάστασης, με τα πλαίσια 
ανάρτησής τους. 

  Τους ανιχνευτές κάθε είδους και τα κομβία πεζών με τις ενημερωτικές πινακίδες τους. 
  Τα καλωδιακά δίκτυα ζεύξης, ανίχνευσης και συντονισμού (όπου υπάρχει), υπόγεια και μη. 
  Τα φρεάτια με τα καλύμματά τους. 
  Τη διάταξη γείωσης. 
  Όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (κοχλίες, περικόχλια, στυπιοθλίπτες, στεγανοποιητικά, 

ροδέλες, μεντεσέδες, κλειδαριές, μάνταλα κ.λ.π.) που συμπληρώνουν την εγκατάσταση. 
  Όλα τα σχετικά έγγραφα, οριζοντιογραφίες, προγράμματα, σχέδια μικτονόμησης κ.λ.π. με τα 

οποία τεκμηριώνεται η λειτουργία και η κατάσταση της εγκατάστασης. 
Ο ειδικός εξοπλισμός (φωτεινοί σηματοδότες, ρυθμιστές και ανιχνευτές κυκλοφορίας, διατάξεις 
τηλεματικού ελέγχου & επιτήρησης, επικοινωνίας κ.λ.π.), καθώς και τα υλικά που θα 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο Τιμολόγιο της Μελέτης και στο τεύχος των Τεχν. 
Προδιαγραφών της Μελέτης, για εκείνα δε που δεν αναφέρονται στο υπόψη τεύχος θα είναι 
παρόμοια προς τα ήδη υφιστάμενα.  

1.1.3) Οι εγκ/σεις φωτεινής σηματοδότησης που πρόκειται να συντηρούνται, μαζί με τα 
περιεχόμενα σ' αυτές βασικά υλικά, φαίνονται στον Κατάλογο της επόμενης παραγράφου 1.2 του 
παρόντος τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής. Η προέλευση των ρυθμιστών και των ανιχνευτών 
κυκλοφορίας και του λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και των φωτ. σηματοδοτών είναι στο 
σύνολό τους του Ιταλικού βιομηχανικού Οίκου SCAE. 

1.1.4) Οι περισσότερες εγκ/σεις φωτεινής σηματοδότησης κόμβων των επαρχιακών οδών της 
Π.Ε.Θ., υπόκεινται σε δυσχερείς κυκλοφοριακές συνθήκες και ως εκ τούτου χρειάζονται ενισχυμένη 
εποπτεία της λειτουργίας τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση του χρόνου στάσεως 
εξαιτίας ενδεχόμενων βλαπτικών συμβάντων και να παρέχεται αυξημένη ασφάλεια στην 
κυκλοφορία. Ως εκ τούτου, οι ως άνω εγκαταστάσεις διακρίνονται ανάλογα με την μέθοδο που  
ακολουθείται για τον έλεγχο της λειτουργίας τους και τις διατάξεις που χρησιμοποιούνται γι’ αυτόν, 
στις εξής δύο κατηγορίες:  
  α) Στις εγκαταστάσεις των οποίων η κατάσταση λειτουργίας ελέγχεται τηλεματικά από  κεντρική 
θέση με την βοήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού (διάταξης Τηλεεπιτήρησης ή Συστήματος Τηλεματικής 
Επιτήρησης και Ελέγχου), ενώ παράλληλα τούτες θα επιθεωρούνται με οπτικό και φυσικό τρόπο 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με επιτόπιο έλεγχο από εξειδικευμένους τεχνικούς του Παρόχου. 
β) Στις εγκαταστάσεις που δεν είναι κατά το παρόν στάδιο ενταγμένες στο σύστημα 
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τηλεεπιτήρησης, το οποίο αναφέρεται στην παραπάνω παράγρ. (α) και εποπτεύονται αποκλειστικά 
με την μέθοδο των επιτόπιων επιθεωρήσεων, στα ίδια τακτά χρονικά διαστήματα με εκείνα που 
αφορούν τις εγκ/σεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.  
Η ακριβής κατάταξη των κόμβων σε τηλεματικά επιτηρούμενους και μη, φαίνεται όπως 
προαναφέρθηκε στην αναλυτική κατάσταση του σχετικού Καταλόγου της επόμενης παραγράφου 
1.2.  

1.1.5) Ο τηλεματικός έλεγχος, κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, θα 
πραγματοποιείται από τον Πάροχο για τις αντίστοιχα τηλεματικά επιτηρούμενες εγκαταστάσεις 
(συνολικά 56 κόμβοι), με την χρησιμοποίηση κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού  που τούτος 
οφείλει να διαθέτει με τις ακόλουθες επισημάνσεις:.  
  α) Μέρος αυτού του εξοπλισμού (διάταξη Τηλεεπιτήρησης και λογισμικό SMT2007 της SCAE) 
προβλέπεται να είναι παρόμοιος προς εκείνον που ήδη χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία για την 
εποπτεία της λειτουργίας 37 εγκ/σεων και αποτελεί ιδιοκτησία της, τοποθετημένος στα γραφεία της. 
Το κύριο χαρακτηριστικό του εν λόγω εξοπλισμού είναι ότι η μετάδοση των δεδομένων γίνεται 
«κατόπιν ζήτησης» (on demand). Διευκρινίζεται επίσης ότι η χρήση του ως άνω εξοπλισμού 
ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την ίδια, συνεπώς ο Πάροχος 
οφείλει να διασφαλίσει την εκ μέρους του διάθεση του παραπάνω εξοπλισμού, επιβαρυνόμενος με 
την σχετική δαπάνη απόκτησης και  λειτουργίας του.  
  β) Επί πλέον του ανωτέρω εξοπλισμού Τηλεεπιτήρησης, ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας, στις 
υποχρεώσεις του Παρόχου για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, περιλαμβάνεται η 
χρησιμοποίηση ενός αντίστοιχου συστήματος, αναβαθμισμένου από πλευράς ιδιοτήτων και 
τεχνικών χαρακτηριστικών σε σχέση προς το ήδη υφιστάμενο, αποκαλούμενου εφεξής στην 
παρούσα Τεχνική Περιγραφή «Συστήματος Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου» (Σ.Τ.Ε.Ε.), με 
σκοπό την εποπτεία της λειτουργίας 19 εγκ/σεων σημαντικών κόμβων. Μεταξύ άλλων, βασικό 
χαρακτηριστικό του εν λόγω εξοπλισμού είναι ότι η μετάδοση των δεδομένων γίνεται 
«αδιαλείπτως» (on line).Το Σύστημα αυτό ο Πάροχος οφείλει να το προμηθεύσει και να το 
εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες και να παραμείνει στην ιδιοκτησία του, παράλληλα δε να 
διαθέτει την χρήση του στην Υπηρεσία, με τους όρους που αναφέρονται στις επόμενες 
παραγράφους της παρούσας. Τα προβλεπόμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι λοιπές 
ιδιότητες και τεχνικές επιδόσεις του αναβαθμισμένου αυτού Συστήματος περιγράφονται αναλυτικά 
στο άρθρο 4 του τεύχους της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) της παρούσας Μελέτης.  

1.1.6) Ο Πάροχος θα πρέπει, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα, χωρίς άλλη ιδιαίτερη 
αποζημίωσή του πλην της δαπάνης των άρθρων 1 & 2 του συμβατ. Τιμολογίου, να διαθέτει το 
σύνολο του  εξοπλισμού Τηλεματικής εποπτείας που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 1.1.5, 
καθώς και στο άρθρο 4 της Τ.Σ.Υ. της Μελέτης, ικανοποιώντας τις τεχνικές απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 2.1.3 της παρούσας και παράλληλα διαθέτοντας και στην 
Υπηρεσία την χρήση εξοπλισμού του εδαφίου 2 της υπόψη παραγράφου. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, θα δικαιούται να δώσει στον Πάροχο, σχετική εντολή για την ένταξη νέων κόμβων στο 
παραπάνω Σ.Τ.Ε.Ε., πέραν των ήδη ενταγμένων σ’ αυτό, επιβαρυνόμενη με τις δαπάνες  της 
προμήθειας βυσματικής μονάδας διεπαφής (INTERFACE) εντός του υπό ένταξη ρυθμιστού 
κυκλοφορίας, για την σύζευξη τούτου προς τον κεντρικό Η/Υ διακομιστή (server) του Παρόχου, ο 
οποίος υποστηρίζει το σύνολο του υπόψη Συστήματος.  
Ο Πάροχος οφείλει επίσης κατά την σύνταξη της προσφοράς του να λάβει υπόψη του ότι η 
Υπηρεσία δεν διαθέτει ιδιαίτερα τεχνικά στοιχεία (π.χ. πρωτόκολλα επικοινωνίας ανοικτής 
αρχιτεκτονικής κ.λ.π.) του λογισμικού και υλικού εξοπλισμού των υπό ένταξη στο Σ.Τ.Ε.Ε. 
ρυθμιστών κυκλοφορίας, δεδομένου ότι τούτα αποτελούν προστατευόμενη τεχνογνωσία και 
επαγγελματικό απόρρητο του βιομηχανικού Οίκου κατασκευής τους. Συνεπώς τούτη δεν θα 
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υπέχει ευθύνη να χορηγήσει στον Πάροχο τα παραπάνω στοιχεία, κατόπιν ενδεχομένου 
αιτήματός του.  
1.1.7) Τυχόν άλλες νέες εγκ/σεις που ενδεχομένως θα περιέρχονται σε ό,τι αφορά την συντήρησή 
τους στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας, θα μπορούν να μεταβιβάζονται κατ’ επέκταση στην μέριμνα 
και ευθύνη του Παρόχου, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγείται γι' αυτό τον σκοπό σχετική 
εντολή από την Υπηρεσία προς αυτόν. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος θα είναι υποχρεωμένος, 
εκτός από τις εργασίες συντήρησης των εγκ/σεων φωτεινής σηματοδότησης που αναφέρονται στο 
σχετικό Κατάλογο της επόμενης παραγράφου 1.2, να προβεί και σε οποιεσδήποτε άλλες 
αντίστοιχες εργασίες που θα είναι απαραίτητες για την νέα εγκ/ση, για την οποία έλαβε ειδική 
εντολή ένταξής της στο αντικείμενο της παρούσας Μελέτης από την Υπηρεσία. 
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ΟΔΙΚΗ  ΑΡΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Διασταύρωση Καζίνου 1  1 8 6 3 2
2        >>                   >> Αναστροφή HYATT 1 1 LED LED LED LED
3        >>                   >> Στροφή Ν.Ρυσίου 1 1 12 19 6 3
4        >>                   >> Διασταύρωση Καρδίας 1 1 8 4 2
5        >>                   >> Διασταύρωση  Τριλόφου 9 11 4 1

5α        >>                   >> Διασταύρωση  Επανομής 9 12 5 2
6        >>                   >> Σχολής Κωνσταντινίδη 1 1 13 19 6 3
7        >>                   >> 1ος Κόμβος Περαίας 1 1 10 7 5 -
8        >>                   >> 2ος Κόμβος Περαίας 1 1 3 6 2 -
9        >>                   >> 3ος Κόμβος Περαίας (Σχολ.) 1 1 6 9 4 1

10        >>                   >> Κόμβος Μασούτη Περαίας 1 1 7 4 3 1
11        >>                   >> Κόμβος Ν.Επιβατών 1 1 12 13 7 2
12        >>                   >> Εγκαταστάσεις Κ.Α.Ο.Α. 1 1 4 4 3 2
13        >>                   >> Πεζόκομβος Αγίας Τριάδας 1 1 3 4 2 2
14        >>                   >> Κόμβος Κερασιάς 1 1 6 7 4 2
15        >>                   >> Κόμβος Μηχανιώνας 1 1 6 7 3 1
16        >>                   >> Κόμβος Αγγελοχωρίου 1 1 4 5 4 3
17 ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΕΠΑΝΩΜΗΣ Διάβαση πεζών Πλαγιαρίου 1 1 2 4 2 2
18        >>                   >> Κόμβος 2ου Δ.Σ. Επανωμής 1 1 4 6 4 1
19 ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ - ΕΠΑΝΩΜΗΣ Διασταύρ.προς Μηχανιώνα 1 1 7 6 5 3
20 ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΣΟΥΡΩΤΗΣ Πεζόκομβος Αγ.Παρασκευής 1 1 4 4 3 2
21 Ν.ΡΥΣΙΟΥ - ΣΟΥΡΩΤΗΣ Κόμβος Ταγαράδων 1 1 5 7 3 2
22 ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ Κόμβος "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ" 1 1 4 3 3 1
23 ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κόμβος Βίλλας Ρίτζ 1 1 14 7 7 2
24        >>                   >> Σταθμός Λεωφορ. Χορτιάτη 1 1 8 2 4 2
25        >>                   >> Διαστάυρ. προς Ν 7/51 1 1 6 3 4 1
26        >>                   >> Πεζόκομβος Γυμν. Ν 7/51 1 1 2 4 2 2
27        >>                   >> Βενιζέλου- Κομνηνών 1 1 5 9 5 -
28 ΕΠ.Ο. ΠΑΝΟΡΑΜ.-ΘΕΡΜΗΣ Κόμβος οδού Περικλέους 1 1 4 2 3 2
29        >>                   >> Κόμβος οδού Πυθαγόρα 1 1 5 2 4 2
30 ΕΠ.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ Κόμβος PRAKTIKER 1 1 10 2 7 -
31 ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ Κόμβος Γερμαν. Σχολής 5 2 4 -
31α        >>                   >> Κόμβος Αριστοτελείου Κολεγ. 4 2 4 -
32 ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κόμβος Οικ. ΓΑΛΗΝΗΣ 1 1 5 4 2 2
33        >>                   >> Κόμβος Ο.Α.Ε.Δ. 1 1 5 6 2 2
34 ΕΠ.ΟΔ. ΕΞΟΧΗΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Κόμβος Οικισμού Πεύκων 1 1 6 8 4 2
35        >>                   >> Κόμβος Νοσ."Παπανικολάου" 1 1 6 3 3 1
36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ Κόμβος Στρατοπέδου 1 1 15 11 3 1
37 ΛΑΓΚΑΔΑ - ΡΕΝΤΙΝΑΣ Κόμβος Ευαγγελισμού 1 1 5 4 3 2

ΣΥΝΟΛΟ σε μεταφορά 31 6 3 16 18 251 234 146 59
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ΟΔΙΚΗ  ΑΡΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ από μεταφορά 31 6 3 16 18 251 234 146 59
38        >>               >> Kόμβος Προφήτη 1 1 4 2 4 2
39        >>               >> Κόμβος Νυμφόπετρας 1 1 6 10 4 2
40 ΛΑΓΚΑΔΑ - ΡΕΝΤΙΝΑΣ Κόμβος Μικρής Βόλβης 1 1 5 7 4 2
41        >>               >> Προειδοπ. Κολχικού - 2 - 2
42        >>               >> Διαστ. οδού προς Λαγκαδίκια 1 1 8 4 6 2
43        >>               >> Κόμβος Μεγάλης Βόλβης 1 1 4 4 3 2
44 ΛΑΓΥΝΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΑ Κόμβος Περιβολάκι 1 1 8 1 4 1
45        >>               >> Κόμβος Καβαλάρι 1 1 7 1 3 1
46 ΒΡΑΣΝΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥ Κόμβος Βρασνών 1 1 5 1 2 -
47 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Πεζόκομβος Δημ. Σχολείου 1 1 4 4 2 2
48 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΤΗΣ Διαστ.οδ.Σχολείου-Κ.Καραμ. 1 1 4 2 3 -
49 ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΚΙΛΚΙΣ Προειδοπ. Ξηροχωρίου - 2 - 2
50        >>               >> Κόμβος Ν.Μεσήμβριας 1 1 4 6 2 1
51 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΚΛΕΙΔΙΟΥ Κόμβος Μαλγάρων 1 1 6 12 4 2
52 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Πεζόκομβ. Γυμνασ. Χαλάστρας 1 1 2 4 2 2
53 ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΣΙΝΔΟΥ Κόμβος Δημ.Σχολ. (Πέτρινο) 1 1 6 12 4 2
54 ΛΑΓΚΑΔΑ Κόμβος Λουτρών / Αχ.Τζαλίλη 1 1 6 12 6 -
55 ΟΔΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Συμμαχική οδός 1 1 6 1 4 1
56        >>               >> Κόμβος Βερόπουλου 1 1 8 1 3 1
57       >>               >> Κόμβος οδ. Κονταξοπούλου 1 1 7 3 7 1
58 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Αγ.Αθανάσιος κόμβος Κ1 1 1 6 3 4 1
59        >>                   >> Αγ.Αθανάσιος κόμβος Κ2 1 1 4 3 3 1
60 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Πεζόκομβος Γυμνασ. Κυμίνων 1 1 2 4 2 2
61 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Κόμβος Κ1 (Καπ.Άγρα) 1 1 5 8 2 -
62        >>                   >> Κόμβος Κ2 (Π.Μελά) 1 1 5 8 2 -
63 ΕΠ.ΟΔΟΣ ΕΞΟΧΗΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Οδός Νερομύλων 9 9 2 -
63α        >>                   >> Διάβαση πεζών 4 2 2 -
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2.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
Οι από την παρούσα Μελέτη προβλεπόμενες προς παροχή γενικές υπηρεσίες είναι οι 
αναφερόμενες συνοπτικά στην παραπάνω παράγρ. 1.1.2. Στα επόμενα γίνεται η σχετική ανάλυση 
των υποχρεώσεων του Παρόχου. 

2.1.  Περιοδική επιθεώρηση των εγκ/σεων, Τηλεματικός έλεγχος της λειτουργίας τους  και  
επιφυλακή του προσωπικού του  Παρόχου. 

Οι υπηρεσίες που αφορούν στην περιοδική φυσική και οπτική επιθεώρηση των εγκ/σεων προς 
διαπίστωση της ακεραιότητας και την επιβεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας τους, στον τηλεματικό 
έλεγχο τούτων, καθώς και στην διασφάλιση της ετοιμότητας των τεχνικών συνεργείων του Παρόχου 
για την άμεση επέμβασή τους με σκοπό την άρση δυσλειτουργιών που αναγγέλθηκαν στις διατάξεις 
γενικά τηλεματικής εποπτείας των εγκ/σεων ή με άλλο τρόπο, περιλαμβάνουν τις εξής 
δραστηριότητες: 

2.1.1) Για τις εγκαταστάσεις που δεν επιτηρούνται τηλεματικά: 

1) Ο Πάροχος θα πρέπει να προβαίνει στην περιοδική οπτική και φυσική επιτόπια επιθεώρηση 
των  εγκαταστάσεων, με  σκοπό την επιβεβαίωση της κατάστασης κανονικής και ασφαλούς 
λειτουργίας τους και στην αντίθετη περίπτωση στην επέμβαση για την αποκατάστασή της. Ο 
Πάροχος οφείλει να διενεργεί την επιτόπια αυτή επιθεώρηση του συνόλου των εγκ/σεων, μια φορά 
τουλάχιστον τον μήνα, άνευ προγενέστερης εντολής της Υπηρεσίας και χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή 
πλην της αποζημιώσεώς του με τα άρθρα 1 & 2 του συμβατικού Τιμολογίου. Η διάρκεια της 
επιθεώρησης για όλες τις εγκ/σεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7 εργάσιμες ημέρες  
Κατά την παραπάνω αναφερόμενη περιοδική επιθεώρηση των εγκ/σεων το προσωπικό του 
Παρόχου οφείλει να προβαίνει στον μακροσκοπικό έλεγχο της κανονικότητας και της 
λειτουργικότητας του εφαρμοζόμενου προγράμματος σηματορύθμισης, στον μακροσκοπικό έλεγχο 
της ορθής λειτουργίας των ανιχνευτών κυκλοφορίας και των φωρατών των πεζών, στον έλεγχο της 
ακεραιότητας των σηματοδοτών και στην αντικατάσταση σ’ αυτούς ελλειπόντων μικροϋλικών, στην 
εξέταση της ακεραιότητας των εγκ/σεων για ενδεχόμενη ύπαρξη βλάβης ή ζημίας σε άλλα στοιχεία 
τους (π.χ. σε ιστούς, ηλεκτρ. ερμάρια κ.λ.π.), στην έρευνα για καμένους λαμπτήρες στους φωτ. 
σηματοδότες των επιθεωρούμενων κόμβων, και (σε καταφατική περίπτωση) να προβαίνει στην 
άμεση αντικατάσταση εκείνων που αφορούν χαμηλούς σηματοδότες. 
Για όλα τα παραπάνω συμβάντα και διαπιστώσεις του Παρόχου, τούτος πρέπει να ενημερώνει 
έγκαιρα εγγράφως την Υπηρεσία (φαξ ή e-mail), αναφέροντας τις κατ’ αρχήν ενέργειες στις οποίες 
τούτος προέβη και στην συνέχεια να εφαρμόζει τις εντολές της, με σκοπό την επαναφορά – εάν 
απαιτείται – των εγκ/σεων σε κανονική λειτουργία.  
2) Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη παρέμβασης προς αποκατάσταση τυχόν βλάβης, ζημίας ή 
άλλης δυσλειτουργίας μίας εγκ/σης, εάν η εν λόγω παρέμβαση είναι μικρής έκτασης, τούτου 
κρινόμενου από την Υπηρεσία, είτε εάν προϋποθέτει μόνο εργασία ή/και την παροχή υπηρεσίας με 
ενδεχόμενη ανάλωση αποκλειστικά υλικών ήσσονος αξίας, όπως για παράδειγμα γείσων ή 
σπασμένων στηριγμάτων των σηματοδοτών, θυρίδων των πεδίων με φωτεινούς δίσκους κ.λ.π., η 
αποκατάσταση τούτων θα πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Παρόχου, πλην της 
αποζημιώσεώς του για την γενική παροχή υπηρεσιών με τα άρθρα 1 & 2 του συμβατικού 
Τιμολογίου, στην τιμή των οποίων οι ως άνω δαπάνες έχουν συμπεριληφθεί αναλογικά.  
Σε περίπτωση που οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ακεραιότητας των εγκ/σεων ή/ και 
της λειτουργίας τους απαιτούν την ανάλωση κύριων υλικών, είτε την εκτέλεση εργασιών επισκευών, 
η δαπάνη των οποίων έχει προβλεφθεί στα αντίστοιχα κονδύλια του συμβατικού Τιμολογίου που 
περιλαμβάνονται στα μέρη Β! και Γ! του Προϋπολογισμού, ο Πάροχος θα αποζημιώνεται 
ιδιαιτέρως, με βάση το περιεχόμενο και τις τιμές μονάδος των ως άνω κονδυλίων.  
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3) Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να μεταβιβασθεί στον Πάροχο η ευθύνη της αντικατάστασης των 
καμένων λαμπτήρων σε κάθε περιοδική επιθεώρηση των εγκ/σεων και εντός του χρονικού 
διαστήματος των 6 μηνών, όπως αναφέρεται στην επόμενη παράγρ. 2.3.1, εδάφιο (4), θα πρέπει 
κατά την έναρξη της παρούσας παροχής υπηρεσιών να προηγηθεί η προληπτική γενική 
αντικατάσταση των λαμπτήρων των σηματοδοτών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω στην 
υπόψη παράγραφο.  
4) Αποτελεί επίσης υποχρέωση του Παρόχου, έπειτα από κάθε επιθεώρηση, η αναφορά στην 
Υπηρεσία για τον εντοπισμό εμποδίων (πινακίδες, φράχτες κ.λ.π.) που ενδεχόμενα παρεμποδίζουν 
την ορατότητα των σηματοδοτών, προκειμένου αυτή η τελευταία να ενεργήσει κατάλληλα για την 
άρση τους.  

2.1.2) Γενικοί όροι για τις εγκ/σεις που επιτηρούνται με τις διατάξεις της Τηλεεπιτήρησης:  

Οι υποχρεώσεις του Παρόχου σε ό,τι αφορά την οπτική και φυσική επιτόπια περιοδική επιθεώρηση 
της κατηγορίας αυτής των εγκ/σεων προβλέπεται να είναι  οι ίδιες που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παραγρ. 2.1.1., επιπρόσθετα δε τούτος υποχρεούται να προβαίνει και στις 
παρακάτω ενέργειες: 
1) Να μεριμνά ώστε οι ρυθμιστές κυκλοφορίας που είναι συνδεδεμένοι μέσω του δικτύου 
επικοινωνίας προς τις διατάξεις της Τηλεεπιτήρησης, δηλαδή εκείνων των οποίων η μετάδοση 
δεδομένων γίνεται κατόπιν ζήτησης (on demand και όχι on line), να έχουν ετοιμότητα επικοινωνίας 
ώστε σε περίπτωση οποιωνδήποτε συμβάντων (π.χ. βλαβών), εάν κληθούν σχετικά μέσω 
οποιουδήποτε εκ των διαθέσιμων Σταθμών Ελέγχου (της Υπηρεσίας είτε του Παρόχου), να έχουν 
την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μ’ αυτόν, για να διαβιβάσουν το ενδεχόμενο μήνυμα  βλάβης 
προς ενημέρωση της σχετικής βάσης δεδομένων. 
2) Η προαναφερόμενη ετοιμότητα των διατάξεων επικοινωνίας των ρυθμιστών είναι απαραίτητη και 
για τον ακόλουθο λόγο: 
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας οποιουδήποτε εκ των επιτηρούμενων ρυθμιστών 
κυκλοφορίας λόγω βλάβης ή άλλου συμβάντος (με εξαίρεση την περίπτωση διακοπής της ηλεκτρ. 
παροχής), ο ρυθμιστής που παρουσιάζει το πρόβλημα πρέπει να έχει την ικανότητα της αποστολής 
εξειδικευμένου μηνύματος (SMS είτε εναλλακτικά e-mail, ανάλογα με το είδος της τηλεματικής 
διάταξης που χρησιμοποιείται) σε προκαθορισμένους συνδρομητές. Εκτός του προσωπικού του 
Παρόχου που θα είναι ο πρώτος αποδέκτης των παραπάνω μηνυμάτων, ένας ακόμη εκ των 
συνδρομητών θα μπορεί να είναι άτομο εξουσιοδοτημένο από την Υπηρεσία, προκειμένου η 
Επίβλεψη να λαμβάνει άμεση γνώση του σχετικού συμβάντος. Το άτομο τούτο καθώς και ο σχετική 
ψηφιακή ταυτότητά του ως συνδρομητού του χρησιμοποιούμενου δικτύου, θα γνωστοποιηθούν 
από την Υπηρεσία στον Πάροχο μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 
Αυτονόητο τυγχάνει ότι εάν ο Πάροχος  λάβει μήνυμα βλάβης, θα πρέπει να προβαίνει στις δέουσες 
ενέργειες, όπως αυτές αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους 2.2 και 2.3, κατ’ αρχήν για την 
επιβεβαίωση της δυσλειτουργίας ή/ και των αιτίων της διακοπής της λειτουργίας που αναγγέλθηκε 
μέσω του ως άνω μηνύματος, στην συνέχεια δε για την άρση αυτών των αιτίων κατόπιν και 
σχετικής συνεννόησης με τον  επόπτη παρακολούθησης της σύμβασης, τις εντολές του οποίου ο 
Πάροχος οφείλει να τηρήσει, προς τον σκοπό της επαναφοράς της εγκατάστασης στην κανονική 
της λειτουργία. 
3) Ανεξάρτητα από την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση ύπαρξης 
προβλημάτων δυσλειτουργίας των εγκ/σεων, όπως αυτή που αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγρ. 2, θα πρέπει  σε εβδομαδιαία βάση να πραγματοποιείται από τον Πάροχο αναλυτικός 
έλεγχος των αρχείων βλαβών και συμβάντων που αναγγέλθηκαν ψηφιακά  από τους ρυθμιστές 
κυκλοφορίας, ώστε αφενός  να επισημαίνονται τα προβλήματα λειτουργίας που πιθανόν να 
υπήρξαν (τα οποία ενδεχόμενα ακόμη να συνεχίζονται στις επιτηρούμενες εγκ/σεις), αφετέρου –εάν 
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τούτο καθίσταται εφικτό- να αποκαθίστανται με τους κατάλληλους τηλεματικούς χειρισμούς, άλλως 
θα δρομολογείται επιτόπια μετάβαση τεχνικού συνεργείου του Παρόχου, χωρίς καμία παρέμβαση 
της Υπηρεσίας. Η τηλεματική διάγνωση της βλάβης προ της εκάστοτε κινητοποίησης του Παρόχου, 
με την χρησιμοποίηση των  δυνατοτήτων του λογισμικού της Τηλεεπιτήρησης, θα αποτελεί την 
πρώτη προτεραιότητα των ενεργειών στις οποίες αυτός θα προβαίνει. 
4) Ο Πάροχος οφείλει επίσης να μεριμνά για την αποθήκευση των σχετικών αρχείων που θα 
δημιουργούνται κατά την καταγραφή των διαφόρων συμβάντων (βλάβες, τρόπος λειτουργίας 
κ.λ.π.), τα οποία οφείλει να θέτει αδαπάνως στην διάθεση της Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού 
αιτήματός της.  
5) Τέλος, ο Πάροχος υποχρεούται  με δική του μέριμνα, να παρέχει κάθε αναγκαία υπηρεσία 
τεχνικής υποστήριξης (σε hardware & software), προκειμένου να διατηρείται σε καλή λειτουργία και 
ο αντίστοιχος Δευτερεύων Σταθμός εποπτείας των εγκ/σεων της Υπηρεσίας χωρίς άλλη 
επιβάρυνσή της, πλην εκείνης που προβλέπεται από τα άρθρα 1 & 2 του συμβατ. Τιμολογίου. 

2.1.3) Πρόσθετοι όροι για τις εγκ/σεις που επιτηρούνται με την βοήθεια του Συστήματος 
Τηλεματικής Επιτήρησης &  Ελέγχου (Σ.Τ.Ε.Ε.): 

Οι υποχρεώσεις του Παρόχου για την συγκεκριμένη αυτή κατηγορία των εγκαταστάσεων 
προβλέπεται να είναι οι ίδιες (ανάλογα προσαρμοσμένες) με αυτές που αναφέρονται στις 
παραπάνω παράγρ. 2.1.1 και 2.1.2, επιπρόσθετα δε τούτος οφείλει να προβαίνει και στις 
παρακάτω ενέργειες: 
1) Ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει οπωσδήποτε τον εξοπλισμό που  περιγράφεται στην 

συνέχεια και να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται αντίστοιχα. Ο εξοπλισμός αυτός θα 
περιλαμβάνει: 

α) Ένα κατάλληλα εξοπλισμένο Πρωτεύοντα Σταθμό εποπτείας των εγκ/σεων που θα παρέχει τις 
από το αντίστοιχο άρθρο 4 του τεύχους της Τ.Σ.Υ. προβλεπόμενες υπηρεσίες. Ο Σταθμός αυτός 
θα διαθέτει έναν τουλάχιστον διακομιστή Η/Υ (server) με τεχνικά χαρακτηριστικά από πλευράς 
υλικού εξοπλισμού (hardware) και με το εξειδικευμένο λογισμικό που περιγράφονται αναλυτικά 
στο παραπάνω άρθρο της Τ.Σ.Υ.  

    Στον  υπόψη Η/Υ διακομιστή (Server) θα μπορούν να συνδέονται μέσω του διαδικτύου εκτός των 
αρμοδίων τεχνικών του Παρόχου και εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ανήκει στην Υπηρεσία της 
Επίβλεψης, όπως αναφέρεται και στο επόμενο εδάφιο (3) της παρούσας παραγράφου. 

β) Ο Πάροχος οφείλει, για την καλή λειτουργία του Σ.Τ.Ε.Ε., να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τον 
αναγκαίο υλικό και λογισμικό εξοπλισμό μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η διεπαφή 
(INTERFACE), δηλαδή η  διασύνδεση των ενταγμένων στο υπόψη σύστημα ρυθμιστών 
κυκλοφορίας προς τον διακομιστή Η/Υ (server). Στον εξοπλισμό αυτόν συμπεριλαμβάνονται 
τόσο οι  αποδιαμορφωτές (modems) ικανότητας επικοινωνίας GPRS ή άλλης κατάλληλης, όσο 
και οι βυσματικές μονάδες TCP/IP. Ο ως άνω ειδικός εξοπλισμός αποτελεί ιδιοκτησία της 
Υπηρεσίας, δεδομένου ότι τούτη έχει ήδη καταβάλει την σχετική δαπάνη προμήθειας και 
τοποθέτησής του στο πλαίσιο προγενέστερων συμβάσεων συντήρησης των εγκ/σεων και ο 
Πάροχος οφείλει να τον διατηρήσει μέχρι του πέρατος της παρούσας σύμβασης λειτουργικό και 
σε άριστη κατάσταση, παραμένοντας  υπεύθυνος  για οποιαδήποτε ζημία του που ενδεχόμενα 
μπορεί να επισυμβεί λόγω χρήσης ακατάλληλων ανταλλακτικών ή άλλων αιτίων για τα οποία θα 
φέρει ευθύνη ο Πάροχος.  

2) Για την επικοινωνία μέσω της διεπαφής, θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες μιας Εταιρείας 
Παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Ο Πάροχος, όσο διαρκεί η σύμβασή του, θα βαρύνεται με τις 
δαπάνες όλων των ευρυζωνικών συνδέσεων καθώς και των αντίστοιχων της κινητής τηλεφωνίας 
των ρυθμιστών, ήτοι της σχετικής μίσθωσης και ενεργοποίησης των αναγκαίων γραμμών προς 
τον σκοπό της διασφάλισης της προαναφερόμενης αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των 
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ρυθμιστών κυκλοφορίας και του διακομιστή Η/Υ (server) του Συστήματος. Η αποζημίωση του 
Παρόχου για τις εν λόγω δαπάνες συντελείται με τα υπ’ αριθ. 1 & 2 άρθρα του συμβ. Τιμολογίου, 
στην τιμή των οποίων οι ως άνω δαπάνες έχουν συμπεριληφθεί αναλογικά.  

 . Το κόστος παροχής των υπηρεσιών σύνδεσης στο Διαδίκτυο, τις οποίες θα χρησιμοποιεί η 
Υπηρεσία στον προβλεπόμενο να εγκατασταθεί σ’ αυτήν δευτερεύοντα Σταθμό Εργασίας,  θα 
βαρύνει αυτήν την ίδια. 

3) Ο Πάροχος υποχρεούται, κατόπιν σχετικών εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να    
ενσωματώσει κατάλληλα στον διακομιστή Η/Υ (Server) του Συστήματος τους απαραίτητους 
κωδικούς (passwords) ώστε να παρέχεται διευκόλυνση της πρόσβασης σ’ αυτόν- μέσω του 
Διαδικτύου - του αρμόδιου οργάνου της Υπηρεσίας, που αυτή θα υποδείξει. Κατόπιν αυτού, το 
εν λόγω υπηρεσιακό όργανο θα κατέχει την δέουσα εξουσιοδότηση για την παρακολούθηση της 
λειτουργίας (monitoring) και/είτε για την διενέργεια ορισμένων τηλεματικών χειρισμών στους 
ενταγμένους ρυθμιστές στο Σ.Τ.Ε.Ε. Στην τελευταία όμως περίπτωση (χορήγησης 
εξουσιοδότησης χειρισμών), οι παρεμβάσεις και οι τυχόν ενέργειες για τακτικούς ή επείγοντες 
χειρισμούς από το εξουσιοδοτημένο αυτό άτομο της Υπηρεσίας θα πρέπει να γνωστοποιούνται 
άμεσα στο αρμόδιο προσωπικό του Παρόχου που θα είναι επιφορτισμένο με τον Τηλεματικό 
Έλεγχο των εγκαταστάσεων. 

4) Ο Πάροχος, κατόπιν σχετικής εντολής της Υπηρεσίας, θα είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει 
τα απαραίτητα κύρια ανταλλακτικά και εξαρτήματα που είναι σχετικά με  μία νέα διεπαφή και να 
τα τοποθετήσει τους ρυθμιστές που τούτη θα υποδείξει, προκειμένου τούτοι να ενταχθούν στο 
προαναφερόμενο  Σ.Τ.Ε.Ε.. Ο Πάροχος θα αποζημιώνεται μόνο για την προμήθεια των 
ανωτέρω ανταλλακτικών με τις τιμές που προβλέπονται στα αντίστοιχα σχετικά άρθρα του 
συμβατ. Τιμολογίου της παρούσας Μελέτης, δεδομένου ότι για την δαπάνη των οιωνδήποτε 
υπηρεσιών ήθελαν απαιτηθεί, η  αποζημίωσή του θα συντελείται με τα υπ’ αριθ. 1 & 2 άρθρα 
του συμβ. Τιμολογίου, στην τιμή των οποίων οι ως άνω δαπάνες έχουν συμπεριληφθεί 
αναλογικά. 

2.1.4)   Προληπτικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των ρυθμιστών. 
Ο Πάροχος υποχρεούται κατά την έναρξη της σύμβασης και επαναληπτικά μετά 12-μηνο, στην 
διάρκεια της διατεταγμένης επιθεώρησης των εγκαταστάσεων -χωρίς την παρέμβαση της 
Υπηρεσίας- να προβεί στον προληπτικό έλεγχο της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των 
ρυθμιστών κυκλοφορίας,  ήτοι:  

 στον πλήρη έλεγχο του σηματοδοτικού προγράμματος που είναι ενταμιευμένο στην μνήμη 
εκάστου εξ αυτών,  

 στον πλήρη έλεγχο της σηματασφάλισης και των λοιπών συστημάτων ασφάλειας των 
ρυθμιστών,  

 στον έλεγχο της κανονικής λειτουργίας του συντονισμού και  
 στον έλεγχο των διατάξεων της νυκτερινής αναλαμπής, όπως και στην επικαιροποίηση των 

ωρολογιακών διατάξεων του ρυθμιστού. 
       Ο Πάροχος οφείλει επίσης, παράλληλα προς τις παραπάνω ενέργειες, να προβεί και στον 

εσωτερικό καθαρισμό από σκόνες και λοιπούς ρύπους των λειτουργικών βαθμίδων (πλακετών) των 
ρυθμιστών, των ερμαρίων τους και των αντίστοιχων κιβωτίων μικτονόμησης ΙΑ, καθώς και στην 
αποκατάσταση ενδεχόμενων μικρής έκτασης φθορών των ερμαρίων που απαιτούν αναλώσιμα 
μικροϋλικά, όπως στεγανωτικά παρεμβύσματα των θυρών, κλειδαριές, επιδιορθώσεις της 
εξωτερικής βαφής τους κ.λ.π. Για τις παραπάνω δαπάνες των υπηρεσιών του, η αποζημίωση του 
Παρόχου θα συντελείται με τα  υπ’ αριθ. 1 & 2 άρθρα του συμβ. Τιμολογίου, στην τιμή των οποίων 
οι ως άνω δαπάνες έχουν συμπεριληφθεί αναλογικά. 
   Οι δραστηριότητες αυτές του Παρόχου θα καταγράφονται αναλυτικά στα Δελτία Συμβάντων, περί 
των οποίων η παρακάτω παράγρ. 2.5.3, με ημερομηνία την αντίστοιχη της πραγματοποίησης 
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αυτού του προληπτικού ελέγχου και καθαρισμού. 

2.1.5) Τήρηση επιφυλακής από τα συνεργεία του Παρόχου.  

Ο Πάροχος οφείλει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να στελεχώνεται επιφυλακή 
(βάρδια), καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και λοιπών αργιών και 
εξαιρετέων από της 08.00΄ μέχρι της 16.00΄ ώρας, με σκοπό την επέμβασή του εντός του «χρόνου 
απόκρισης» και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις επόμενες παράγρ. 2.2.3 και 2.3.1 
της παρούσας, προς άρση ενδεχόμενης βλάβης/φθοράς, είτε άλλης έκτακτης ανάγκης που θα 
παρουσιασθεί. Αναλυτικότεροι σχετικοί όροι αναφέρονται στην παράγρ. 2.5.2 της παρούσας.  

2.1.6) Τήρηση Δελτίων Συμβάντων. 
Ο Πάροχος υποχρεούται στην τήρηση Δελτίων Συμβάντων που θα περιλαμβάνουν τις επί τόπου 
διαπιστώσεις του σε συνδυασμό με τις ενέργειες στις οποίες τυχόν προέβη, στο πλαίσιο των 
διενεργούμενων από το τεχνικό προσωπικό του περιοδικών επιθεωρήσεων μίας εγκατάστασης 
φωτ. σηματοδότησης, είτε αντίστοιχων επιτόπιων επίσης μεταβάσεων τούτου προς αποκατάσταση 
φθοράς – ζημίας. Τα Δελτία αυτά επιβάλλεται να αναρτώνται σε ειδική  ιστοσελίδα του Διαδικτύου 
(INTERNET) την οποία ο Πάροχος οφείλει να οργανώσει, με βάση τυποποιημένες διαδικασίες της 
αποδοχής της Υπηρεσίας, ώστε να υπάρχει εκ μέρους της  τελευταίας η δυνατότητα ταχείας 
ενημέρωσής της για τα συμβάντα. Αναλυτικότερες  λεπτομέρειες για τον τρόπο της τήρησης  των 
παραπάνω αρχείων εκτίθενται στην  παράγρ. 2.5.3 της παρούσας.. 
Στην υποχρέωση του Παρόχου τήρησης των παραπάνω Δελτίων Συμβάντων δεν θα ανήκουν οι 
οποιεσδήποτε διαπιστώσεις κατά τον τακτικό Τηλεματικό Έλεγχο των εγκαταστάσεων, δεδομένου 
ότι τούτες καταγράφονται στο ψηφιακό «ιστορικό» (log file) του αντίστοιχου Συστήματος.  

2.2.  Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών & ειδικών υλικών για την άρση βλαβών.  

    2.2.1) Ο Πάροχος υποχρεούται σε περίπτωση αναγγελίας ή καθοιονδήποτε τρόπο πληροφόρησής 
του περί φθοράς ή βλάβης μίας εγκατάστασης, να αποστέλλει σ’ αυτήν το προσωπικό επιφυλακής  
εντός του χρόνου που προβλέπεται στην παρακάτω παράγρ. 2.2.3, προβαίνοντας σε διάγνωση 
των αιτίων και ενεργώντας σύμφωνα με την παράγρ. 2.1.1, εδάφιο (2) και παράλληλα να 
ενημερώσει  σχετικά και την Υπηρεσία. Εάν γι’ αυτήν την αποκατάσταση απαιτηθεί η 
αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων ανταλλακτικών του ηλεκτρονικού και λοιπού 
εξοπλισμού, είτε η εκτέλεση εργασιών επισκευής της εγκ/σης, τα οποία ως κονδύλια 
συμπεριλαμβάνονται στα μέρη 2 και 3 του προϋπολογισμού και σε αντίστοιχα άρθρα του συμβατ. 
Τιμολογίου, έπειτα από σχετική εντολή της Υπηρεσίας ο Πάροχος θα προβαίνει στην αντίστοιχη 
προμήθεια και τοποθέτηση ή/ και στην εκτέλεση της εργασίας, ώστε η εγκατάσταση να 
επαναλειτουργήσει κανονικά στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Ο Πάροχος θα 
αποζημιώνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη εκάστοτε τιμή μονάδος του συμβατικού Τιμολογίου και 
το ελαττωματικό ανταλλακτικό είτε θα επισκευάζεται απ’ αυτόν για να ξαναχρησιμοποιηθεί, 
παραδιδόμενο στην Υπηρεσία χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή της, δεδομένου ότι η δαπάνη για την 
ενδεχόμενη επισκευή περιλαμβάνεται τα  υπ’ αριθ. 1 & 2 άρθρα του συμβ. Τιμολογίου, στην τιμή 
των οποίων έχει συμπεριληφθεί αναλογικά, είτε θα παραδίνεται στην Υπηρεσία ως μη 
επισκευάσιμο. 

2.2.2) Η αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκ/σεων έπειτα από βλάβη ή ζημία πρέπει να 
ολοκληρώνεται μέσα σε εύλογο χρονικό  διάστημα, ανάλογο προς την φύση του συμβάντος, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ’ αριθ. 4 άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η διαπίστωση περί ύπαρξης 
βλαβών  εκ μέρους του Παρόχου θα γίνεται είτε κατά τις περιοδικές οπτικές και φυσικές 
επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό του, είτε εκ του μακρόθεν με την 
βοήθεια των διατάξεων Τηλεματικού Ελέγχου των εγκαταστάσεων που περιγράφονται στις 
προηγούμενες παραγράφους 2.1.2 και 2.1.3, τις οποίες υποχρεούται να διαθέτει ο Πάροχος. Η 
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αναγγελία περί υφιστάμενης βλάβης θα μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη από την ίδια την 
Υπηρεσία, οποτεδήποτε τούτη πληροφορείται το συμβάν, η οποία και θα ειδοποιεί σχετικά τον 
Πάροχο προκειμένου τούτος να ενεργήσει κατάλληλα για την άρση της. 
Κλήσεις για αποκατάσταση βλαβών και για επαναφορά της λειτουργίας των σηματοδοτών θα 
δικαιούται να πραγματοποιεί και η κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, ο δε Πάροχος 
οφείλει να ενημερώνει σχετικά το ταχύτερο τον επόπτη παρακολούθησης της σύμβασης της 
Υπηρεσίας και να εφαρμόζει τις αντίστοιχες εντολές τις οποίες τούτος θα του χορηγήσει για την 
αντίστοιχη άρση τους, καταγράφοντας ψηφιακά τα συμβάντα στην αντίστοιχη  βάση δεδομένων των 
Συμβάντων, με αντίστοιχη ανάρτηση στον ιστότοπο που επέχει θέση Ημερολογίου του Έργου. 
Η Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα από τον Πάροχο, για την ύπαρξη ενδεχόμενης 
βλάβης, καθώς και εάν αυτή η διαπίστωση πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του είτε από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή. Ενημέρωση της Υπηρεσίας επίσης για την αποκατάστασή της βλάβης 
οφείλει να γίνεται αμελλητί από τον Πάροχο, όταν τούτη συντελείται. 

     2.2.3) Η προσέλευση του προσωπικού του Παρόχου στην εγκατάσταση που παρουσιάζει το 
πρόβλημα με σκοπό τον έλεγχό της και ενδεχομένως την άμεση αποκατάσταση μίας πιθανής 
βλάβης της με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα, οφείλει να γίνεται εντός 
χρονικού διαστήματος, αποκαλούμενου «χρόνου απόκρισης», ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 24 ώρες μετά την καθ’ οιονδήποτε αναγγελία στον Πάροχο του συμβάντος, είτε αφού περιέλθει 
σε γνώση τούτου με οποιονδήποτε τρόπο το γεγονός. Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης 
οφείλει να είναι ανάλογος προς την έκταση και την σοβαρότητά της, τούτου επαφιέμενου στην 
αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας. 

2.2.4) Ο Πάροχος υποχρεούται, κατ’ ανάλογο τρόπο προς όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 
παράγραφο 2.1.6, στην τήρηση αντίστοιχων Δελτίων Συμβάντων, για την καταγραφή των 
ενδεχόμενων παρεμβάσεών του στις εγκαταστάσεις με σκοπό την αποκατάσταση φθορών/βλαβών. 
Τα Δελτία αυτά  επιβάλλεται να αναρτώνται επίσης στην ειδική  ιστοσελίδα του Διαδικτύου 
(INTERNET) του Παρόχου που τούτος θα ενημερώνει τακτικά, ώστε η Υπηρεσία να έχει την 
δυνατότητα ταχείας γνώσης των συμβάντων. Ο Πάροχος υποχρεούται επίσης να έχει φωτογραφίες 
από τις έκτακτες επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών ως αναπόσπαστο τμήμα των δελτίων 
συμβάντων της παροχής υπηρεσιών.2.3. Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων- 
Προληπτική αντικ/ση  λαμπτή-ρων σηματοδοτών - Εργασίες αποκατάστασης φθορών & 
τροποποίησης/ βελτίωσης.  

2.3.1)   Ο Πάροχος οφείλει, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, να προβεί 2 φορές στην διάρκεια της 
σύμβασής του, εκ των οποίων η πρώτη κατά την έναρξή της,  στην προληπτική γενική αλλαγή των 
λαμπτήρων πυράκτωσης της κόκκινης και της πράσινης ένδειξης των αντίστοιχων σηματοδοτών 
(οχημάτων, προειδοποιητ. αναλαμπόντων και πεζών), με παράλληλο υγρό καθαρισμό των 
κατόπτρων και κρυστάλλων του οπτικού συστήματος αυτής της κατηγορίας των σηματοδοτών. Οι 
παραπάνω εργασίες χαρακτηρίζονται ως εργασίες συντήρησης και θα εκτελούνται ως ακολούθως: 
1) Η διάρκεια εκτέλεσης των ως άνω εργασιών προληπτικής αλλαγής των λαμπτήρων δεν θα 
υπερβαίνει κάθε φορά τις 15 εργάσιμες ημέρες.  
2) Ο Πάροχος θα προμηθεύσει τους απαραίτητους λαμπτήρες προδιαγραφών και ισχύος όπως 
στην παράγρ. 8 του τεύχους της Τ.Σ.Υ. και θα προβεί στις εργασίες της προληπτικής 
αντικατάστασης των υφιστάμενων. Για τις παραπάνω δαπάνες της προμήθειας των λαμπτήρων και 
της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, η αποζημίωση του Παρόχου θα συντελείται με την 
πληρωμή του με τα  υπ’ αριθ. 14α & 14β άρθρα του συμβ. Τιμολογίου.  
3) Κατά την εκτέλεση των εργασιών αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης των 
σηματοδοτών, ο Πάροχος οφείλει να προβαίνει και στις ακόλουθες ενέργειες: 

 στον οπτικό έλεγχο του σωστού προσανατολισμού των σηματοδοτών και -εφόσον 
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απαιτείται- στην διόρθωσή του, 
 στον μηχανικό έλεγχο της στήριξης των  σηματοδοτών και –εφόσον απαιτείται- στην 

αντικατάσταση είτε στην συμπλήρωση των κοχλιών στερέωσης των σηματοδοτών στον ιστό 
ανάρτησης τους, 

 στον έλεγχο της ακεραιότητας των πλαισίων ανάρτησης των σηματοδοτών και στην 
αντικατάστασή τους εάν λόγω φθοράς τούτα καθίστανται επικίνδυνα για την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας του κοινού και των οχημάτων. 

    Για τις παραπάνω ενέργειες του Παρόχου η αποζημίωσή του θα συντελείται επίσης με τα 
προαναφερθέντα άρθρα 14α και 14β του συμβ. Τιμολογίου, στην τιμή των οποίων οι ως άνω 
δαπάνες έχουν συμπεριληφθεί αναλογικά, εκτός εκείνων του τελευταίου εδαφίου για το οποίο η 
αποζημίωσή του θα συντελείται με το υπ’ αριθ. 16α έως 16δ άρθρο αντιστοίχως. 
4) Ο Πάροχος θα είναι υποχρεωμένος μετά την εκάστοτε προληπτική αντικατάσταση των 
λαμπτήρων των σηματοδοτών να αντικαθιστά στο πλαίσιο οιονεί εγγύησης καλής λειτουργίας, τους 
καμένους λαμπτήρες, επί 6 μήνες μετά την τοποθέτησή τους, υπό τον όρο της ύπαρξης αρτιότητας 
-από πλευράς στεγανότητας- των αντίστοιχων σηματοδοτών στους οποίους τούτοι  
τοποθετήθηκαν. Η ύπαρξη στεγανότητας τεκμαίρεται αν δεν υπάρχει σχετική μνεία στην 
προηγούμενη αναφορά περιοδικής επιθεώρησης. Σε ότι αφορά τους καμένους λαμπτήρες των 
χαμηλών σηματοδοτών, η διαδικασία αντικατάστασής τους από τον Πάροχο εντός του ως άνω 
χρόνου του 6-μήνου θα είναι είτε η αναφερόμενη στην  προηγούμενη παράγρ. 2.1.2, εδάφιο (1), 
δηλαδή η κατά περίπτωση αντικατάστασή τους σε κάθε κόμβο στην διάρκεια της περιοδικής 
επιθεώρησής της εγκ/σης, είτε η σχετική παρέμβαση καθ’ όμοιο τρόπο του Παρόχου εντός των 
επόμενων 3 εργασίμων ημερών από της αναγγελίας σ’ αυτόν περί της ύπαρξης καμένου 
λαμπτήρα, όποιο εκ των δύο ως άνω γεγονότων προηγείται.  
Σε ότι αφορά τους καμένους λαμπτήρες των αναρτημένων σηματοδοτών, η διαδικασία 
αντικατάστασής τους από τον Πάροχο εντός του ως άνω χρόνου του 6-μήνου θα είναι είτε ο 
Πάροχος να προβαίνει στην αντικατάστασή τους εφάπαξ σε όλες τις συντηρούμενες εγκ/σεις και 
μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε επιθεώρησής τους στο σύνολό τους, είτε εναλλακτικά κατά 
συρροή (ομαδικά) εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 5 τουλάχιστον καμένοι λαμπτήρες σε 
αναρτημένους σηματοδότες εγκ/σεων που βρίσκονται στην ίδια  οδική αρτηρία. 
5) Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος των 6 μηνών της οιονεί εγγύησης καλής 
λειτουργίας, η αντικ/ση των καμένων λαμπτήρων θα γίνεται μόνο στην διάρκεια των επιθεωρήσεων 
των εγκ/σεων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο (4), ο δε Πάροχος 
θα αποζημιώνεται για την εν λόγω εργασία με τα άρθρα 15α και 15β.   

2.3.2) Όπως προαναφέρθηκε, ο Πάροχος οφείλει να παρεμβαίνει για την αποκατάσταση φθορών/ 
ζημιών που διαπιστώθηκαν στις εγκ/σεις κατά τις επιθεωρήσεις ή  αναγγέλθηκαν σ’ αυτόν από την 
Υπηρεσία είτε από τρίτους. Στην έννοια της επισκευής των φθορών/ζημιών από δυναμικά και/είτε 
φυσιολογικά (λόγω παλαιότητας) αίτια περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της εγκατάστασης στην 
αρχική της μορφή, έπειτα από φθορά και/είτε ζημία που μεσολάβησε και οφείλεται είτε σε δυναμικό 
αίτιο (όπως π.χ. πρόσκρουση οχήματος),  είτε σε παλαιότητα (φυσιολογική φθορά), είτε τέλος σε 
οποιαδήποτε άλλη αιτία για την οποία δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί άμεση ευθύνη στον Πάροχο, 
όπως πχ. αν η φθορά ή ζημία προκλήθηκε από διαταραχές στην τάση του δικτύου παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος, από πτώση κεραυνών, από παρεμβάσεις τρίτων λόγω εκτέλεσης εργασιών 
(εκσκαφές ή παρόμοιου είδους δραστηριότητες), από δράση τρωκτικών, από βανδαλισμούς σε 
ομαδικές ή μεμονωμένες εκδηλώσεις διαφόρων ατόμων ή κατά την διάρκεια ταραχών κ.λ.π. Η 
διαπίστωση για τις φθορές ή ζημίες είτε η ειδοποίηση του Παρόχου για την ύπαρξή τους, θα γίνεται 
με αντίστοιχο τρόπο προς εκείνον που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγρ. 2.2 για τις βλάβες 
των εγκ/σεων. 
Η προσέλευση του προσωπικού του Παρόχου επί τόπου στην εγκατάσταση η οποία παρουσιάζει 
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το πρόβλημα, με σκοπό τον έλεγχό της και ενδεχομένως την αποκατάσταση των πιθανών 
φθορών/ζημιών, οφείλει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος, αποκαλούμενου «χρόνου 
απόκρισης», όμοιου ακριβώς προς εκείνον που αναφέρεται στις προηγούμενες παράγρ. 2.2.3. Ο 
χρόνος αποκατάστασης της φθοράς/ζημίας οφείλει να είναι ανάλογος προς την έκταση και την 
σοβαρότητά της, τούτου επαφιέμενου επίσης στην αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας.  

2.3.3) Οι βασικότερες από τις εργασίες επισκευής φθορών και/είτε ζημιών από δυναμικά αίτια που 
αναφέρονται παρακάτω, θα εκτελούνται ύστερα από σχετική ενημέρωση και αντίστοιχη εντολή της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας για μετάβαση του προσωπικού του Παρόχου επί τόπου της εγκ/σης, 
προκειμένου να γίνει επακριβής εντοπισμός και εκτίμηση της ζημίας, ή  από τον ίδιο τον επόπτη 
παρακολούθησης σύμβασης. Ενδεχόμενη προφορική εντολή –σε επείγουσα περίπτωση- του 
επόπτη θα είναι επίσης εφαρμοστέα από τον Πάροχο και θα καταγράφεται απ’ αυτόν στα ψηφιακά 
Δελτία Συμβάντων του σχετικού ιστοτόπου του, που επέχουν θέση «Ημερολογίου του Έργου», με 
την ημερομηνία που δόθηκε. Η προφορική εντολή  οφείλει να επιβεβαιώνεται γραπτώς από την 
Υπηρεσία.  
Οι εργασίες αυτές είναι:  
α) H επισκευή είτε η αντικατάσταση της συσκευής ρύθμισης και είτε των ανιχνευτών της  
κυκλοφορίας ή των διατάξεων επικοινωνίας, που έχει υποστεί ζημία από πρόσκρουση οχήματος 
είτε από άλλη αιτία όπως οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο 2.3.1, για την οποία δεν 
ευθύνεται ο Πάροχος. 
β) Η αντικατάσταση σηματοδοτών, ιστών ή κιβωτίου μικτονόμησης 1α που καταστράφηκαν από 
πρόσκρουση οχήματος. 
γ)   Η αναζήτηση, ο εντοπισμός και η αποκατάσταση βραχυκυκλώματος ή θέσης διακοπής της 
συνέχειας των αγωγών καλωδίων σε υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο. 
δ)     Η αποκατάσταση ζημιών είτε η επανακατασκευή των επαγωγικών βρόχων ανίχνευσης της 
κυκλοφορίας και/είτε των φωρατών κλήσης πεζών. 

 2.3.4) Ο Πάροχος θα πρέπει επίσης να διατηρεί απόθεμα σε κατάλληλη ποσότητα για καθένα 
είδος από τα υλικά που απαρτίζουν τις εγκαταστάσεις (ιστοί, φωτ.σηματοδότες, ερμάρια, καλώδια 
κ.λ.π.), έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα της άμεσης επέμβασης προς αποκατάσταση των ζημιών. 
Αναλυτικότερα στοιχεία για το εκ μέρους του Παρόχου υποχρεωτικά διατηρητέο απόθεμα 
ανταλλακτικών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο 2.4. 
Διευκρινίζεται επίσης ότι καθόσον αφορά τους ρυθμιστές και ανιχνευτές κυκλοφορίας, καθώς και 
τον εξοπλισμό επικοινωνίας τους, στο απόθεμα νοείται ότι συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους 
δομικές μονάδες (πλακέτες), ερμάρια κλπ., από αυτά που συνθέτουν τους ρυθμιστές που 
περιλαμβάνει η σύμβαση.  

2.3.5) Ο Πάροχος των υπηρεσιών θα πρέπει να καταγράφει ψηφιακά στο Δελτίο Συμβάντων, κατ’ 
αναλογία προς το περιεχόμενο της παραπάνω παραγράφου 2.2.3, κάθε  περιστατικό με το οποίο 
έγινε διαπίστωση και/είτε  αποκατάσταση φθοράς/ζημίας, καθώς και τον τρόπο περιέλευσης εις 
γνώση του της πληροφορίας περί δυσλειτουργίας της εγκατάστσης στην οποία διαπιστώθηκε η 
υπόψη φθορά και/είτε ζημία. 

2.4  Εφεδρικό απόθεμα ανταλλακτικών και υλικών –  εξοπλισμός ηλεκτρονικού εργα- 
       στηρίου του Παρόχου. 

2.4.1)  Διαθεσιμότητα εφεδρικού αποθέματος υλικών και ανταλλακτικών 

  Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει την κατάλληλη εφεδρεία σε  συμβατά ανταλλακτικά 
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και σε εξειδικευμένα υλικά  που δεν είναι -ως γνωστόν- διαθέσιμα στο 
κοινό εμπόριο και θα καθίστανται άμεσα απαραίτητα κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ώστε να μην 
επηρεάζεται η έγκαιρη άρση ενδεχόμενων βλαβών και η αποκατάσταση ζημιών, λόγω 
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καθυστέρησης της προμήθειάς τους. Η προέλευση, οι τύποι και ο αντίστοιχος αριθμός των 
εγκατεστημένων ρυθμιστών κυκλοφορίας της παρούσας σύμβασης είναι οι ακόλουθοι: 

α) Ρυθμιστές κατασκευής SCAE,  τύπου ΜΤ4040 τεμ. 9 
β) Ρυθμιστές κατασκευής SCAE,  τύπου STC4012 τεμ. 48 
γ) Ρυθμιστές κατασκευής SCAE,  τύπου MT4000 τεμ. 1 
δ) Ρυθμιστές κατασκευής SCAE,  τύπου MPI/G τεμ. 3 
 Σύνολο  τεμ. 61 

Ο Πάροχος για τους παραπάνω τύπους ρυθμιστών, καθώς και  για τους ανιχνευτές κυκλοφορίας, 
οφείλει να διαθέτει ως εφεδρικό απόθεμα  τα παρακάτω κατά είδος αναφερόμενα ανταλλακτικά, 
προκειμένου –οσάκις προκύπτει η ανάγκη- να προβαίνει στην άμεση προμήθειά τους , όπως 
προβλέπεται στο 2ο μέρος του συμβατ.  Προϋπολογισμού : 

  
  Τύπος ρυθμιστή  

Α/
Α Περιγραφή ανταλλακτικού ΜΤ4040 STC4012 MT4000 MPI/G 

Λοιπός 
εξοπλισμό

ς 
1.  Κεντρ. Μονάδα 1 1 1 1 - 
2.  Μονάδα διεπαφής TCP/IP 1 1 - - - 
3.  Μονάδα εξόδου/ εισόδου I/O  2 3 1 - - 
4.  Μονάδα ελέγχου ερυθράς   - - 1 1 - 
5.  Τροφοδοτική μονάδα 1 1 1 1 - 
6.  Μητρική κάρτα ικριώμ.(rack) 1 - 1 - 1 
7.  Επαγ.ανιχν. κυκλοφ.4-CH - - - - 2 
8.  Επαγ.ανιχν. κυκλοφ.2-CH - - - - 1 
9.  Μικροκυμ.ανιχν. Doppler - - - - 2 

10.  Μικροκυμ. ανιχν. ψηφ. - - - - 1 
11.  Ερμάριο ρυθμιστή (τυποπ.) 1 - - - - 

 
Ο Πάροχος οφείλει να μεριμνά για την άμεση αναπλήρωσή του παραπάνω αποθέματος, στην 
συνέχεια ανάλωσης των ανταλλακτικών που θα προκύπτει κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης.  

2.4.2)  Εξοπλισμός ηλεκτρονικού εργαστηρίου του Παρόχου. 

Ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει όλον τον απαραίτητο βοηθητικό υλικό και λογισμικό εξοπλισμό 
και τα λοιπά μέσα, με τα οποία θα μπορεί να προβαίνει αφενός στην έρευνα και την διάγνωση των 
βλαβών που θα επισυμβαίνουν στις διατάξεις του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προκειμένου αυτές να 
επισκευάζονται η άλλως –αν δεν είναι επισκευάσιμες- να αποφασίζεται η αντικατάστασή τους, 
αφετέρου δε στην απομίμηση (simulation) και στον έλεγχο της λειτουργίας των ρυθμιστών, σε 
περίπτωση εφαρμογής σ’ αυτούς ενός νέου κυκλοφοριακού προγράμματος, είτε ειδικότερα εάν 
υφίσταται ανάγκη αποκατάστασης διαταραγμένης λειτουργίας τους από βλάβη. Ο ως άνω 
εξοπλισμός του εργαστηρίου, εκτός των συνήθων συσκευών και μέσων που απαιτείται σε αυτού 
του είδους το εργαστήριο, όπως παλμογράφους, όργανα μετρήσεων ακριβείας, ειδικά εργαλεία 
επισκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, απόθεμα δομικών στοιχείων (ολοκληρωμένα κυκλώματα)  
κ.λ.π., πρέπει επίσης να περιλαμβάνει για κάθε τύπο ρυθμιστή της σύμβασης που αναφέρονται στη 
προηγούμενη παράγρ. 2.4.1 δοκιμαστική εγκατάσταση (πλήρως εξοπλισμένη για την μέγιστη 
χωρητικότητα του κάθε τύπου ρυθμιστή). Τα διατιθέμενα από τον Πάροχο μέσα οφείλουν 
απαρεγκλίτως να περιλαμβάνουν τα λογισμικά εργαλεία (προγράμματα) του βιομηχανικού Οίκου 
κατασκευής των ρυθμιστών κυκλοφορίας με τα οποία θα πραγματοποιείται: 

  Έλεγχος και διάγνωση –κατά το εφικτό- των βλαβών των ρυθμιστών και των ανιχνευτών 
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κυκλοφορίας της σύμβασης,  
 Η ενταμίευση των κυκλοφοριακών προγραμμάτων στη μνήμη τους και ο έλεγχος της 

εφαρμογής της, 
 ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της λειτουργίας των διατάξεων διεπαφής των ρυθμιστών 

με το Σύστημα Τηλεματικού Ελέγχου και Επιτήρησης των εγκ/σεων.  

2.5  Γενικές παρατηρήσεις επί των υποχρεώσεων του Παρόχου  

2.5.1) Μητρώο εγκαταστάσεων  

    Οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο υπηρεσίες και εργασίες, απαραίτητες για την 
εκτέλεση της σύμβασης, δεν θα αποζημιώνονται με ξεχωριστή αμοιβή του Παρόχου, δεδομένου ότι 
η δαπάνη τους ενσωματώνεται αναλογικά στις τιμές όλων των επί μέρους άρθρων του συμβατικού 
Τιμολογίου.  
1) Προμήθεια και παράδοση μίας σειράς κλειδιών από  τις  συσκευές και τα κιβώτια μικτονόμησης 
1α μαζί με κλειδοθήκη στην Υπηρεσία. 
2) Σύνταξη γενικού μητρώου κάθε κόμβου, στο οποίο θα φαίνονται ο αριθμός και ο τύπος του 
ρυθμιστού κυκλοφορίας, οι δομικές μονάδες (πλακέτες) που είναι ενσωματωμένες σ’ αυτόν και το 
σχέδιο των μικτονομήσεων των καλωδίων ζεύξεως (ΝΥΥ 5Χ1,5 τ.χ. και 21Χ1,5 τ.χ.), καθώς και των 
καλωδίων ανίχνευσης και συντονισμού (εάν προβλέπεται). Στο μητρώο θα συμπεριλαμβάνεται 
επίσης το πλήρες κυκλοφοριακό πρόγραμμα του κόμβου, ήτοι το διάγραμμα σηματορρύθμισης, το 
διάγραμμα αλληλουχίας και περιεχομένου των κυκλοφορ. φάσεων ή (εναλλακτικά) τεχνική έκθεση 
με την περιγραφή  του τρόπου επενέργειας από την κυκλοφορία και τέλος οι μήτρες αντιμαχόμενων 
κινήσεων και ενδιάμεσων χρόνων. Το μητρώο αυτό, για το σύνολο των κόμβων, θα πρέπει να 
υποβληθεί στην Υπηρεσία εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Διευκρινίζεται ότι για την σύνταξη του παραπάνω μητρώου από τον Πάροχο θα ληφθούν υπόψη και 
θα γίνει απ’ αυτόν η πλήρης επιβεβαίωση των στοιχείων που αναφέρονται στην αναλυτική 
κατάσταση των κόμβων που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1.2 του παρόντος τεύχους.  
3) Επισημαίνεται ότι ο Πάροχος οφείλει να συγκεντρώσει με δική του επιτόπια έρευνα στις υπό 
συντήρηση εγκ/σεις όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύνταξη και την επιβεβαίωση ως προς 
την ορθότητά τους των παραπάνω προαναφερθέντων σχεδίων και των διαγραμμάτων 
σηματορρύθμισης και διαδοχής των φάσεων, προκειμένου να τα καταγράψει και να τα υποβάλλει 
στην Υπηρεσία, με σκοπό την δημιουργία του φακέλου «Μητρώου του Έργου». Η έλλειψη είτε η 
καθυστέρηση στην συλλογή των στοιχείων αυτών, τα οποία άλλωστε είναι αναγκαία σύμφωνα με 
τους όρους των συμβατικών Τευχών της Μελέτης για την εκτέλεση της σύμβασης σε ότι αφορά την 
συντήρηση των εγκ/σεων, δεν θα αποτελεί λόγο απαλλαγής του Παρόχου από τις ευθύνες του για 
την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων συνεπειών εις βάρος του. 
Η χορήγηση στον Πάροχο κατασκευαστικών σχεδίων καλωδιώσεων και μικτονόμησης των 
εγκαταστάσεων που πρόκειται να συντηρούνται, όπως και των προγρ/των σηματορρύθμισης των 
κόμβων, καθώς και των αντίστοιχων ψηφιακών αρχείων διαμόρφωσης (configuration files) που 
βρίσκονται ενταμιευμένα στην μνήμη των ρυθμιστών τους, δεν θα αποτελεί αναγκαστική 
υποχρέωση της Υπηρεσίας, η οποία μπορεί να διαθέσει στον Πάροχο ότι στοιχεία από τα ανωτέρω 
ζητούμενα, διαθέτει αυτή η ίδια.  

2.5.2)  Προσωπικό επιφυλακής. 

1) Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Πάροχος είναι  υποχρεωμένος να υποβάλει κατάσταση του 
τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης για την σύσταση του συνεργείου επιφυλακής. Το προσωπικό τούτο πρέπει να συνάδει 
με την σχετική δήλωση του Παρόχου με την οποία αξιολογήθηκε η τεχνική του ικανότητα κατά το 
στάδιο  της κατακύρωσης του διαγωνισμού. Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται ιδιαιτέρως εκείνα 
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τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, στα οποία θα μπορεί να απευθύνεται η Υπηρεσία για την παροχή 
οδηγιών κατά την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων. Το προσωπικό τούτο, όπως αναφέρθηκε και 
στην παράγρ. 2.1.5, θα στελεχώνει την επιφυλακή (βάρδια) και θα είναι συνεχώς διαθέσιμο 
καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών, λοιπών αργιών και εξαιρετέων, 
από της 08.00΄ μέχρι της 16.00΄ ώρας, ήτοι εντός των αναφερομένων χρονικών ορίων στο υπ’ 
αριθ. 18  άρθρο της Ε.Σ.Υ., με σκοπό την εντός του «χρόνου απόκρισης» που αναφέρεται στις 
προηγούμενες παράγρ. 2.2.3 και 2.3.2 της παρούσας επέμβασή του προς άρση ενδεχόμενης 
βλάβης/ φθοράς, είτε άλλης έκτακτης ανάγκης που θα παρουσιασθεί.  
2) Στις υποχρεώσεις του Παρόχου ανήκει επίσης η θέση σε λειτουργία, κατόπιν 
προγραμματισμένης διακοπής της, μίας εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης , η οποία θα 
πραγματοποιείται έπειτα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.  

        3) Η Υπηρεσία – όπως προαναφέρθηκε – θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα τόσο για την ύπαρξη 
ενδεχόμενης βλάβης είτε φθοράς που περιήλθε εις γνώση του Παρόχου, όσο και για την 
αποκατάσταση τούτων. Σε τυχόν περίπτωση μη άμεσης ενημέρωσης της Υπηρεσίας για την  
αποκατάσταση της βλάβης,  θα θεωρείται ότι η εγκατάσταση συνεχίζει να παρουσιάζει ανωμαλία 
και θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το οικείο άρθρο "περί προθεσμιών και ποινικών 
ρητρών" της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Ο Πάροχος και το προσωπικό του είναι ως εκ 
τούτου υποχρεωμένοι να βρίσκονται με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο σε συνεχή επικοινωνία 
με την Υπηρεσία, για την και για την άμεση λήψη απ' αυτήν σχετικών οδηγιών.  

       2.5.3) Τήρηση από τον Πάροχο «Δελτίων Συμβάντων» και πρόσβαση μέσω διαδικτύου 

           1) Ο Πάροχος υποχρεούται να τηρεί ψηφιακή βάση δεδομένων συνδεδεμένη με κατάλληλο 
ιστοσελίδα για την προβολή των δεδομένων της, επέχοντος θέση  Ημερολογίου της σύμβασης, 
στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 
απ’ αυτόν, τα ανταλλακτικά που προμήθευσε και τοποθέτησε για την άρση βλαβών και την 
αποκατάσταση φθορών και ζημιών, καθώς και των εργασιών συντήρησης και επισκευών που 
τούτος εκτέλεσε. Για τα ως άνω στοιχεία  ο Πάροχος θα συντάσσει Δελτία Συμβάντων, παρέχοντας 
με κατάλληλο τρόπο στην Υπηρεσία πρόσβαση σ’ αυτά μέσω της ιστοσελίδας, την οποία όπως 
προαναφέρθηκε τούτος θα διατηρεί στο διαδίκτυο, με σκοπό την άμεση ενημέρωσή της Υπηρεσίας. 

           2) Οι πληροφορίες που ο Πάροχος υποχρεούται να καταχωρεί στην παραπάνω αναφερόμενη βάση 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του «ιστορικού» των ενεργειών του, θα  αναφέρονται σε 
συγκεκριμένες κατά περίπτωση εγκ/σεις στις οποίες:  
α)  Διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις και επιτόπιες παρεμβάσεις του προσωπικού του Παρόχου   
     για την  διάγνωση και την άρση βλαβών που αναγγέλθηκαν, 
β) Πραγματοποιήθηκε απ’ αυτόν προμήθεια ανταλλακτικών με την τοποθέτησή τους, για  
    την αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων. 
β)  Πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευών και συντήρησης για την αποκατάσταση  
     φθορών ή/ και την προληπτική αλλαγή των λαμπτήρων των σηματοδοτών 
Ο τρόπος σύνταξης των ως άνω Δελτίων Συμβάντων θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας, η δε 
ενημέρωση των στοιχείων σ’ αυτά και στην ιστοσελίδα στο διαδίκτυο θα γίνεται το αργότερο μέσα 
σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της εκάστοτε επιθεώρησης ή 
παρέμβασης στις εγκαταστάσεις, παραμένοντας διαθέσιμα  και προσβάσιμα από την πλευρά της 
Υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Μετά το πέρας της σύμβασης, ο Πάροχος 
υποχρεούται, εάν του ζητηθεί να παραδώσει στην Υπηρεσία αντίγραφα όλων των παραπάνω 
ψηφιακών αρχείων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκειά της σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία 
μορφής pdf). 
 3) Για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση της Υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας θα πρέπει να 
διατίθενται επικουρικά, είτε απλώς προς θεώρηση, είτε για εκτύπωση, οριζοντιογραφίες με τις 
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κατόψεις όλων των ενταγμένων στο αντικείμενο της συντήρησης εγκαταστάσεων, στις οποίες θα 
αποτυπώνεται η αρίθμηση των ιστών, των σηματοδοτών, των φωρατών κτλ στους αντίστοιχους 
κόμβους. Η αρίθμηση αυτή των στοιχείων των εγκαταστάσεων έχει ως σκοπό την ταυτοποίησή 
τους που θα πρέπει να πιστοποιείται στις Αναφορές των Συμβάντων ή όποιων άλλων 
παρεμβάσεων. 
4)  Αναζήτηση δεδομένων – Πληροφόρηση της Υπηρεσίας 
Η αναζήτηση των δεδομένων από τους τηρούμενους ψηφιακά καταλόγους θα πρέπει να γίνεται με 
τη βοήθεια σύνθετων φίλτρων με αναφορά στα πεδία της υφιστάμενης αντίστοιχης βάσης. Για τη 
διαμόρφωση των φίλτρων, θα υπάρχει η δυνατότητα της κατά περίπτωση εφαρμογής τους σε όλα 
τα αντίστοιχα πεδία της βάσης και με οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Για παράδειγμα, θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των Δελτίων Συμβάντων εφαρμόζοντας φίλτρο στα πεδία με 
την ταυτότητα των εγκαταστάσεων και/είτε της ημερομηνίας επέμβασης και/είτε της ημερομηνίας 
πληροφόρησης κ.ο.κ., ορίζοντας για κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία την επιθυμητή τιμή του ή το 
εύρος των τιμών του.  
Τέλος, προαναφερθείσα η ιστοσελίδα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης των παραπάνω 
αναφορών ή εξαγωγής αυτών σε ηλεκτρονικό αρχείο (πχ τύπου pdf). 
 

 

 
 
 
 
 

 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    2   - 1   - 2017 

Η συντάξασα 
 

Α. Σταθοπούλου 
Μηχ. Μηχανικός με Β’β 

 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 
 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   5    - 1   - 2017 
Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 

Σπυρίδων Βλάχβεης 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 

 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι 
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.175779/5031ΠΕ 

απόφασή μας 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   5   -  1 - 2017 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Θ. 
 
 

Δημήτρης Αγγελίδης 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 

 
 

 
 



 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 
 

    ΠΑΡΟΧΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018  
 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 245.000,00 € 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

  
 
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 
 
 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 

 
 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - 
ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012 - 2014 
245.000,00€ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
Με το παρόν τεύχος της «Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων» καθορίζονται οι ισχύοντες Κανονισμοί 

και Πρότυπα κατασκευής των υλικών και του ειδικού εξοπλισμού που προβλέπονται να ενσωματωθούν 
στις εγκαταστάσεις της φωτεινής σηματοδότησης, της παρούσας Μελέτης. 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να μελετήσει και να προσδιορίσει αναλυτικά τον εξοπλισμό και τα ειδικά 
υλικά που υποχρεούται να προμηθεύσει, ώστε τούτα να έχουν τις ιδιότητες και να λειτουργούν σύμφωνα 
προς τις απαιτήσεις του παρόντος και των λοιπών συμβατικών τευχών της Μελέτης, προκειμένου τούτα 
να ενσωματωθούν  στις υπόψη εγκαταστάσεις. 

Οι σπουδαιότερες ιδιότητες και τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς ενσωμάτωση υλικών 
και του ειδικού υλικού και λογισμικού εξοπλισμού, καθώς και οι απαιτήσεις για την παροχή γενικών 
υπηρεσιών τις οποίες υποχρεούται να ικανοποιήσει ο Πάροχος, περιγράφονται αναλυτικά στα επόμενα 
κεφάλαια και αφορούν τα ακόλουθα: 

1) Τους ιστούς σηματοδότησης   
2) Το ερμάριο μικτονόμησης ΙΑ,  
3) Τους φωτ. σηματοδότες οχημάτων και πεζών 
4)   Οι  διατάξεις του Τηλεματικού Ελέγχου των εγκαταστάσεων, οι οποίες διακρίνονται στις εξής επί 

μέρους αντίστοιχες: 
        α) Στην διάταξη Τηλεεπιτήρησης, παρόμοια ή ισοδύναμη με την αντίστοιχη ιδιοκτησίας της 

Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην παράγρ. 2.1.2 του τεύχους της Τεχν. Περιγραφής της 
Μελέτης, την οποία οφείλει να διαθέτει και ο Πάροχος. 

        β) Στο Σύστημα Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου (Σ.Τ.Ε.Ε.), το οποίο οφείλει να διαθέτει ο 
Πάροχος, προκειμένου να το χρησιμοποιεί ο ίδιος για τις δικές του ανάγκες και παράλληλα  να 
το διαθέτει προς χρήση στην Υπηρεσία κατά την χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασής του. 

5)  Τους φωρατές κλήσης των πεζών 
6) Τους ραδιοαποδιαμορφωτές (radiomodems) 
7) Τους μικροκυματικούς ανιχνευτές κυκλοφορίας (Radars) 

       8) Τα ανταλλακτικά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και τα ειδικά υλικά που πρόκειται να 
αντικαθιστούν τα αντίστοιχα υφιστάμενα σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς τους. 

1.  ΙΣΤΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1.1 Ιστοί σηματοδότησης με βραχίονα 
α) Οι ιστοί σηματοδότησης με βραχίονα που θα τοποθετηθούν προβλέπεται να έχουν μέγιστη οριζόντια 

προβολή του βραχίονά τους 4,40μ., ενώ στις θέσεις όπου το πλάτος της λωρίδας της οδού που 
αντιστοιχεί στη φωτεινή σήμανση είναι μικρότερο τούτος θα επιβραχύνεται αναλόγως. Οι ιστοί 
οφείλουν να είναι σύμφωνοι με τις παρακάτω αναφερόμενες διαστάσεις & απαιτήσεις. 
Έκαστος ιστός σηματοδότησης με βραχίονα θα είναι χαλύβδινος και θα κατασκευάζεται διμερής, 
αποτελούμενος βασικά από τον κορμό και από τον βραχίονα. Ο κορμός του ιστού θα έχει συνολικό 
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ύψος 4,50 μ. και μορφή κόλουρης πυραμίδας, θα διαθέτει δε διατομή κανονικού εξαγώνου μέχρι του 
ύψους των 4,00μ από το πέλμα του. Η ιδανική διάμετρος του υπόψη εξαγώνου στην βάση του 
κορμού θα είναι 225χ.τ., στην δε κορυφή 130 χ.τ. Στο άνω μέρος του κορμού θα πακτώνεται με 
συγκόλληση σωλήνας ονομ. διαμ. 102 x 4 χτ., μήκους 0,50 μ., ο οποίος και θα εξέχει του κορμού 
κατά 0,40 μ., για την υποδοχή του βραχίονα του ιστού. Ο βραχίονας θα είναι καμπυλόμορφος, 
κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα μαύρο ονομ. διαμέτρου 3'' και πάχους τοιχώματος 4,0 χ.τ. με 
οριζόντια προβολή 4,40 μ. και θα εκτείνεται (κατακόρυφη προβολή) σε ύψος 2,25 μ. άνωθεν του 
εξαγωνικού τμήματος του κορμού. Ο ιστός σηματοδότησης με βραχίονα θα είναι, σε ότι αφορά την 
κατασκευή του (υλικά, πάχη ελασμάτων, διαστάσεις κ.λ.π.), σύμφωνος με τις απαιτήσεις της 
υπ'αριθμ.ΦΣ-7 (δ) Προδιαγραφής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ήτοι ο κορμός θα έχει πάχος 5 χ.τ., το πέλμα 
του 20 χ.τ. και τα πτερύγια της βάσης του 15 χ.τ. Οι διαστάσεις του πέλματος θα είναι 0,50 x 0,50 μ., 
των δε πτερυγίων της βάσης του 0,25 x 0,15 μ.  

        Ο βραχίονας θα εξασφαλίζεται έναντι στροφής του είτε έναντι αποσύμπλεξής του από τον κορμό με 
διαμπερή χαλύβδινο πείρο (μπουλόνι) διαμ.5/8”, γαλβανιζέ, υψηλής αντοχής και αντίστοιχο 
περικόκλιο. 

β) Η βαφή του ιστού με βραχίονα θα καλύπτει βασικά τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών ΦΣ-10/75 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αλλά συμπληρωματικά θα ισχύουν γι αυτήν και τα ακόλουθα:  
Ο ιστός θα παραδίδεται βαμμένος με δύο στρώσεις αντιοξειδωτικού ασταρίου που θα έχει ως βάση 
τα λευκά οξείδια του μολύβδου σε συνολικό πάχος 50 μικρά και με μία στρώση πάχους 30 μικρών, 
βερνικοχρώματος, ιδιαίτερης αντοχής στο ύπαιθρο, ίδιου ποιοτικά με εκείνα που χρησιμοποιούνται 
για την βαφή των αυτοκινήτων. Έπειτα από την τοποθέτησή του ο ιστός θα βάφεται με μία τελευταία 
στρώση βερνικοχρώματος όπως η προηγούμενη. Η προετοιμασία της επιφάνειας του ιστού για να 
δεχθεί το αστάρωμα θα είναι πολύ επιμελημένη. Ο καθαρισμός θα γίνεται με σιδερόβουρτσες για την 
απομάκρυνση κάθε τοπικής σκουριάς, καλαμίνας κ.λ.π. και προ του ασταρώματος θα προηγείται 
καθαρισμός για την απομάκρυνση των λιπών, ακαθαρσιών κ.λ.π. Εναλλακτικά προς τις παραπάνω 
διεργασίες, γίνεται αντ’αυτού δεκτή  η βιομηχανική αμμοβολή του ιστού, σε βαθμό SΑ-2½ . 

γ) Η θεμελίωση του ιστού θα πραγματοποιείται επί ειδικής βάσης από σκυρόδεμα, οι δε διαστάσεις της 
καθώς επίσης και η ποιότητα του σκυροδέματος θα προσδιορίζονται, σε συνάρτηση με τις τοπικές 
εδαφολογικές συνθήκες. Σε κάθε βάση θα προβλέπεται η πάκτωση τεσσάρων γαλβανισμένων 
αγκυρίων, με σπείρωμα διαμέτρου Μ24χτ. και με μήκος σπειροτόμησης 0,15μ. Το συνολικό μήκος 
των αγκυρίων (μαζί με το άγκιστρο της βάσης τους) θα είναι 1,00 μ., τούτα δε ενσωματωμένα στο 
θεμέλιο θα συγκρατούν στην θέση του τον ιστό.  
Κάθε αγκύριο θα συνοδεύεται από δύο περικόχλια αντίστοιχης διαμέτρου, το ένα από τα οποία θα 
αποτελεί την "βάση" πάνω στην οποία θα επικάθεται ο ιστός και θα χρησιμεύει ως "γρύλος" για την 
κατακορύφωσή του, ενώ το άλλο θα συσφίγγει το πέλμα στην θέση του έπειτα από την τοποθέτηση 
και την κατακορύφωση του ιστού. Τα περικόχλια θα συνοδεύονται από μεταλλική ροδέλα, 
κατάλληλων διαστάσεων και πάχους. 
Τα αγκύρια θα τοποθετούνται κατακόρυφα, με ακρίβεια από πλευράς κέντρων των αξόνων των 
κοχλιών τους, προκειμένου να ταιριάζουν με τα κέντρα των αντίστοιχων οπών διέλευσης στο πέλμα 
του ιστού, θα εξέχουν δε από την βάση του σκυροδέματος κατά το μήκος του σπειρώματός τους. Η 
ενσωμάτωσή τους στο σκυρόδεμα θα πραγματοποιείται είτε αφού τούτα αλληλοσυνδεθούν με 
γωνιακά ελάσματα (σε είδος κλωβού) για την διατήρηση των κέντρων τους είτε με την βοήθεια άλλης 
αξιόπιστης ιδιοσυσκευής (μοντέλου κεντραρίσματος) που να εξασφαλίζει την παραπάνω 
προϋπόθεση.  

1.2) Απλοί ιστοί σηματοδότησης (χωρίς βραχίονα) 
 

Οι απλοί ιστοί σηματοδότησης (χωρίς βραχίονα) που θα τοποθετηθούν προβλέπονται για την 
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στερέωση σε κατάλληλο ύψος των χαμηλών σηματοδοτών, οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία των 
οχημάτων και πεζών και κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα μαύρο με ραφή, ονομαστικής διαμέτρου 4" 
και πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 4,50 χιλ. Το συνολικό μήκος του ιστού προβλέπεται να είναι 4,20 μ. 
Ο απλός ιστός σηματοδότησης (χωρίς βραχίονα), σε ότι αφορά τα λοιπά χαρακτηριστικά του, θα πρέπει 
να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΦΣ-6/75 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ενώ σε ότι αφορά την 
βαφή του ισχύουν όσα και στην προηγούμενη παράγρ. 2.1.1 (β) για τους ιστούς με βραχίονα.   

Εναλλακτικά, σε ειδικές περιπτώσεις όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή της βάσεως του ιστού με τον 
τυποποιημένο τρόπο λόγω στενότητος χώρου, δηλαδή με σιμεντοσωλήνα Φ40 εκ./1,00μ., μπορεί να 
προβλέπεται ιδιαίτερη βάση από σκυρόδεμα με αγκύρια για την πάκτωση του ιστού, οπότε το μήκος του 
ιστού θα είναι 3,20 μ., θα φέρει στο κάτω άκρο του πέλμα από χαλύβδινο έλασμα διαστ. 0,40x0,40 μ. και 
πάχους 15 χτ. με το οποίο θα πακτώνεται στην βάση από σκυρόδεμα. Η στερέωση του κορμού του ιστού 
στο πέλμα θα εξασφαλίζεται με τέσσερα πτερύγια πάχους 10 χτ. και διαστάσεων εκάστου περίπου 15x25 
εκ.  

2. ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ Δ.Ε.Η., ΤΥΠΟΥ  ΙΑ  
 

Το ερμάριο (πίλλαρ) τύπου ΙΑ, που προβλέπεται να εγκατασταθεί, έχει σκοπό να εξασφαλίσει έναν 
χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες για την εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων που 
απαρτίζουν το ηλεκτρολογικό μέρος μίας εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης κόμβου: 
 Του μετρητού ηλεκτρ.παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η. και του σχετικού γνωμονοκιβωτίου του. 
 Του γενικού ηλεκτρ. πίνακα ηλεκτροδότησης της όλης εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης. 
 Των οριολωρίδων σύνδεσης  των καλωδίων ζεύξεως καθώς και των μεταξύ αυτών βοηθητικών 

διασυνδέσεων (μικτονομήσεων) που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της όλης εγκατάστασης 
φωτεινής σηματοδότησης. 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι: πλάτος 0,60 μ., ύψος 1,00 μ. και βάθος 0,25 μ. Το 
ερμάριο θα φέρει στην κορυφή του για κάλυψη στέγαστρο, πυραμιδοειδούς σχήματος, το οποίο θα εξέχει 
των πλευρών του πρώτου περιμετρικά κατά 2,50 εκ., θα έχει δε ύψος κορυφής 5 εκ. Η θύρα του ερμαρίου 
θα βρίσκεται στην εμπρόσθια όψη του, θα έχει  διαστάσεις 0,88Χ0,48 μ. και θα ασφαλίζεται αφενός με την 
βοήθεια ενός ειδικού κλείστρου (χωρίς κλειδαριά) τοποθετημένου στο μέσο του ύψους της κι αφετέρου με 
την βοήθεια δύο συμπληρωματικών χωνευτών κλείστρων, τα στελέχη των οποίων προϋποθέτουν την 
χρήση ειδικής λαβής χειρισμού, κατά δε τα λοιπά το ερμάριο θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της 
Προδιαγραφής ΦΣ-8/75 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Το ερμάριο θα συμπληρώνεται με την εγκατάσταση στο εσωτερικό του ενός φωτιστικού σημείου 60 
Watt, ενός απλού διακόπτη πλήκτρου και ενός στεγανού μονοφασικού ρευματοδότη τύπου ΣΟΥΚΟ, που 
θα συνδέονται καλωδιακά και θα τροφοδοτούνται από τον ηλεκτρικό πίνακα, που στεγάζεται επίσης στο 
εσωτερικό του ερμαρίου.  
Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα θυρόφυλλα να γεφυρώνονται με εύκαμπτο 
τυποποιημένο αγωγό γείωσης 6 τ.χ. προς το υπόλοιπο ερμάριο. 

Το ερμάριο θα κατασκευασθεί από καινούργια υλικά και θα είναι διπλών τοιχωμάτων, αποτελούμενο 
από το εξωτερικό και το εσωτερικό χιτώνιο, όπως και από το ικρίωμα στερέωσης των παραπάνω 
χιτωνίων, των ηλεκτρικών ακροδεκτών, του ηλεκτρ. πίνακα, του γνώμονα κ.λ.π. Το κυρίως ερμάριο 
(εξωτερικό), όπως και το εσωτερικό χιτώνιο θα κατασκευάζονται από λαμαρίνα, ψυχρής εξελάσεως 
D.K.P., πάχους 1,00 χ.τ. Τα θυρόφυλλα αμφοτέρων των χιτωνίων θα κατασκευάζονται από όμοια 
λαμαρίνα, πάχους 1,25 χ.τ. Οι μεντεσέδες των θυρόφυλλων θα είναι χωνευτοί, τα σημεία δε συγκόλλησής 
τους θα εξασφαλίζονται, εάν απαιτείται, με πρόσθετες ενισχύσεις. Γενικά, όπου απαιτείται να γίνονται 
συγκολλήσεις, αυτές θα γίνονται επιμελημένα και θα τροχίζονται. 

Το ερμάριο θα παραδοθεί βαμμένο κατά τρόπο που να καλύπτονται οι απαιτήσεις των αντίστοιχων 
προδιαγραφών ΦΣ-10/75 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ήτοι τούτο θα βαφεί με δύο στρώσεις αντιοξειδωτικού 
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ασταρίου και με δύο επόμενες στρώσεις βερνικοχρώματος  αντοχής στο ύπαιθρο, ίδιου ποιοτικά μ’ εκείνα 
που χρησιμοποιούνται για την βαφή των αυτοκινήτων. Για το αστάρωμα των επιφανειών λαμαρίνας 
D.K.P. και των γωνιακών ελασμάτων του πλαισίου θα χρησιμοποιείται αστάρι που θα έχει ως βάση τα 
λευκά οξείδια του μολύβδου. Το συνολικό πάχος του ασταρώματος θα υπερβαίνει τα 50 μικρά, ενώ το 
αντίστοιχο συνολικό πάχος των δύο στρώσεων του τελικού χρώματος θα είναι 60 μικρά.  

Η βαφή για το αστάρωμα και την πρώτη στρώση του τελικού χρώματος θα μπορεί να γίνεται και με 
πινέλο, η τελική όμως στρώση του θα γίνεται με πιστόλι. Η προετοιμασία της επιφάνειας των λαμαρινών 
και των γωνιακών ελασμάτων θα γίνεται πολύ προσεκτικά και θα χρησιμοποιούνται όλα τα κατάλληλα 
μέσα (βούρτσες, σμυριδόπανα, διαλυτικά κ.λ.π.) για τον μηχανικό και για τον χημικό καθαρισμό της πριν 
από το αστάρωμα. 

Εναλλακτικά, το ερμάριο μπορεί θα παραδοθεί βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή ισχυρού πάχους 
που θα εξασφαλίζει ανάλογη  σχετική προστασία από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. 

3.    ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ 
 
 Στους φωτεινούς σηματοδότες που προβλέπεται να τοποθετηθούν, θα χρησιμοποιούνται κατά 
περίπτωση ως φωτεινή πηγή τους είτε λαμπτήρες πυράκτωσης, είτε φωτοδίοδοι (LED). Η ονομαστική 
διάμετρος και  τα λοιπά χαρακτηριστικά τους (αριθμός πεδίων, σύμβολα κ.λ.π.) θα είναι η προβλεπόμενη 
από την Μελέτη, είτε σε περίπτωση αντικ/σης ίδια με εκείνη του αντικαθιστώμενου σηματοδότη. Σε κάθε 
περίπτωση, οι σηματοδότες θα είναι κατασκευασμένοι κατά το κέλυφός τους από υλικό polycarbonate 
(PC) σταθεροποιημένο έναντι των ακτίνων UV, το δε οπτικό τους σύστημα θα περιλαμβάνει φωτεινούς 
δίσκους όμοιων ιδιοτήτων. Οι φωτεινοί σηματοδότες οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις του Τεχνικού 
Κανονισμού του ΥΠΟΜΕΔΙ «για τον καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για  φωτεινούς σηματοδότες 
ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών», (ΦΕΚ 3007/26.11.2013, τεύχος Β!), ήτοι τούτοι οφείλουν 
να έχουν υποστεί ελέγχους από τους οποίους να προκύπτει ότι οι τεχνικές επιδόσεις τους 
ανταποκρίνονται στον παρακάτω αναφερόμενο Κανονισμό, να φέρουν το σήμα συμμόρφωσης CE, ενώ η 
ικανότητά τους αυτή θα αποδεικνύεται από αντίστοιχα «πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης» 
που έχει εκδοθεί από Κοινοποιημένο Φορέα (Notified body) κατά τα Κοινοτικά Πρότυπα, το οποίο ο 
Πάροχος πρέπει να προσκομίσει προς θεώρηση από την Υπηρεσία, πριν από την προμήθεια και την 
εγκατάσταση των φωτ. σηματοδοτών, προκειμένου τούτοι να γίνουν δεκτοί και να επιτραπεί η 
ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις. 

4. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

4.1)  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «ΤΗΛΕΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΦΩΤ. ΣΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΕΙΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

4.1.1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά. 
Ο Πάροχος, όπως αναφέρεται στο τεύχος της Τεχν. Περιγραφής,  είναι υποχρεωμένος, προκειμένου 

να εποπτεύει με επάρκεια τις υπό συντήρηση εγκαταστάσεις, να διαθέτει σε λειτουργία ένα σύστημα 
«τηλεεπιτήρησης» ρυθμιστών κυκλοφορίας, παρόμοιο ή ισοδύναμο προς εκείνο ιδιοκτησίας της 
Υπηρεσίας, παραγωγής  της Ιταλικής Εταιρείας SCAE,  τύπου SMT2007. Το κύριο χαρακτηριστικό του εν 
λόγω εξοπλισμού είναι ότι η μετάδοση των δεδομένων γίνεται «κατόπιν ζήτησης» (on demand).   

Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η διασφάλιση  ότι η Υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, θα διαθέτει την δυνατότητα ελέγχου τους από 
κεντρική θέση με σκοπό: 
4.1.1.1 Την ειδοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων μέσω κωδικοποιημένων μηνυμάτων, περί 

ενδεχόμενης υπάρξεως προβλήματος στην λειτουργία της επιτηρούμενης εγκαταστάσεως, όπως 
και πληροφόρησης για την φύση τούτου (προσδιορισμός του είδους της βλάβης, όπως π.χ. 
καμένος λαμπτήρας, ύπαρξη άλλου είδους συναγερμού, δυσλειτουργία φωρατών κυκλοφορίας 
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κ.λ.π.). Σε περίπτωση ύπαρξης συστήματος συντονιζόμενων εγκ/σεων που λειτουργούν με την 
μέθοδο «οδηγού» ρυθμιστού-«δορυφόρων», η δυνατότητα αυτή της μετάδοσης κωδικοποιημένων 
μηνυμάτων περί ενδεχόμενου προβλήματος θα παρέχεται για το σύνολο των εν λόγω 
εγκαταστάσεων. 

4.1.1.2 Τον τηλεχειρισμό του επιτηρούμενου ρυθμιστού κυκλοφορίας της εγκαταστάσεως από την 
κεντρική θέση ελέγχου, προκειμένου τούτος να μπορεί  να τίθεται σε λειτουργία με έναν από τους 
προβλεπόμενους γι’ αυτόν τρόπους (MODE), όπως π.χ. αυτόματη λειτουργία ή με επενέργεια από την 
κυκλοφορία, λειτουργία με κεντρικό έλεγχο, αναλαμπή, σβηστή εγκατάσταση, κ.λ.π. 
4.1.1.3 Την λήψη (UPLOADING) στην κεντρική θέση ελέγχου οποιουδήποτε (είτε και του συνόλου) από 
τα ψηφιοποιημένα αρχεία που δημιουργούνται και αποθηκεύονται σταδιακά στην μνήμη του ρυθμιστού 
κυκλοφορίας και στα οποία καταγράφεται το «ιστορικό» είτε της λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων και 
των κωδικοποιημένων μηνυμάτων βλαβών) της επιτηρούμενης εγκαταστάσεως είτε των κυκλοφοριακών 
δεδομένων που περισυλλέγονται από τις διάφορες θέσεις καταμέτρησης του κόμβου στον οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο  επιτηρούμενος ρυθμιστής κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται επίσης ότι η δυνατότητα αυτή 
της λήψης και αποθήκευσης των αρχείων αυτών θα παρέχεται για το σύνολο των εγκ/σεων που τυχόν 
αποτελούν μέρος συντονιζόμενου συστήματος που λειτουργεί με την μέθοδο «οδηγού»-«δορυφόρων». 
4.1.1.4 Την αποστολή και φόρτωση (DOWNLOADING) στην μνήμη του επιτηρούμενου ρυθμιστού 
κυκλοφορίας ψηφιακών αρχείων που αφορούν είτε τα συγκεκριμμένα προγράμματα σηματοδότησης του 
κόμβου (CONFIGURATION FILES), είτε τον λογισμικό εξοπλισμό (FIRMWARE) του ρυθμιστού 
κυκλοφορίας. Η δυνατότητα αυτή είναι αποδεκτό να περιορίζεται μόνο στον «οδηγό» ρυθμιστή 
κυκλοφορίας με τον οποίο θα διασυνδέεται το σύστημα «τηλεεπιτήρησης» και όχι στους «δορυφόρους» 
του, σε περίπτωση που τούτος είναι ενταγμένος σε ανάλογο σύστημα. Στις δυνατότητες επέμβασης με το 
σύστημα «τηλεεπιτήρησης» περιλαμβάνεται και η τροποποίηση μεμονωμένων παραμέτρων των 
προγραμμάτων σηματοδότησης του ρυθμιστού κυκλοφορίας που είναι συνδεδεμένος με την διάταξη της 
Τηλεεπιστήρησης. 

Διευκρινίζονται ακόμη και τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά την παραπάνω διάταξη: 
α) Η επικοινωνία μεταξύ της θέσεως του κεντρικού ελέγχου και επιτηρούμενων ρυθμιστών 

κυκλοφορίας θα επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση κατάλληλων αποδιαμορφωτών (MODEMS), 
που θα συνδέονται μεταξύ τους είτε μέσω σταθερής τηλεφωνικής γραμμής είτε μέσω αντίστοιχης 
της κινητής τηλεφωνίας. Οι αποδιαμορφωτές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ικανοί να 
προσαρμόζονται στην ταχύτητα επικοινωνίας που προδιαγράφει ο Κατασκευαστής της διάταξης της 
«τηλεεπιτήρησης». 

β) Τα κωδικοποιημένα μηνύματα που θα διαχειρίζεται η εγκ/ση της «τηλεεπιτήρησης» θα είναι δυνατόν 
να απεικονίζονται είτε στην οθόνη του ηλεκτρον.υπολογιστού που προβλέπεται να αποτελεί μέρος 
του εξοπλισμού της κεντρικής θέσης ελέγχου (ίδε επόμενη παράγραφο) είτε σε οθόνη κινητού 
τηλεφώνου (μηνύματα SMS) που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τον συντηρητή είτε από τον 
επιβλέποντα της λειτουργίας των εγκ/σεων. 

4.1.2 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. 
Ο εξοπλισμός της διάταξης «τηλεεπιτήρησης» που πρόκειται να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιεί ο 

Πάροχος προβλέπεται να απαρτίζεται από τις εξής συσκευές: 
4.1.2.1 Από έναν φορητό υπολογιστή (LAPTOP) σύγχρονης τεχνολογίας με κατάλληλα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, εξοπλισμένο με το απαραίτητο λειτουργικό σύστημα. Στον υπόψη υπολογιστή θα πρέπει 
να φορτωθούν με δαπάνες και μέριμνα του Παρόχου όλα τα προγράμματα λογισμικού τα σχετικά με την 
«τηλεεπιτήρηση», μέσω των οποίων θα πρέπει να είναι δυνατή η επιτόπια φόρτωση (uploading) είτε η 
ενταμίευση (downloading) αρχείων από και προς την κεντρική μονάδα του οιουδήποτε προς συντήρηση 
ρυθμιστού κυκλοφορίας, με σκοπό τόσο τον προγραμματισμό της διαμόρφωσης του προγράμματος 
λειτουργίας τούτου (configuration), όσο και την λήψη (uploading) των αρχείων που έχουν παραχθεί και 
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ενταμιευθεί στην μνήμη του κατά την διάρκεια της λειτουργίας του και αφορούν το «ιστορικό» αφενός της 
λειτουργικής του συμπεριφοράς (βλάβες, εφαρμογή τρόπου λειτουργίας και προγρ/των κ.λ.π.) και 
αφετέρου των παραμέτρων της κυκλοφορίας που ενδεχόμενα καταμετρήθηκαν στους τυχόν 
επιτηρούμενους αντίστοιχα απ’ αυτούς επαγωγ. βρόχους («στρατηγικούς» ανιχνευτές). 
4.1.2.2 Από έναν επιτραπέζιο υπολογιστή (DESKTOP) σύγχρονης τεχνολογίας, εξοπλισμένο με το 
απαραίτητο λειτουργικό σύστημα, με τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και με το απαραίτητο 
λογισμικό, το οποίο θα συνοδεύεται από τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις χρήσεως (LICENSE) του 
παραγωγού του, με την βοήθεια του οποίου θα είναι δυνατή η εφαρμογή της «τηλεεπιτήρησης» των προς 
συντήρηση ρυθμιστών κυκλοφορίας, ενώ ο ίδιος θα χρησιμοποιείται ως βάση για την αποθήκευση όλων 
των αρχείων που είναι σχετικά με την «τηλεεπιτήρηση», τα οποία θα φορτώνονται περιοδικά σ’ αυτόν.  
4.1.2.3 Από τον αναγκαίο αποδιαμορφωτή (MODEM) που θα διαθέτει για την επικοινωνία του Κεντρικού 
Υπολογιστή με τους υπό συντήρηση ρυθμιστές κυκλοφορίας κατά την εφαρμογή της «τηλεεπιτήρησης». 

4.2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ.  

4.2.1  Γενικά 
Ο Πάροχος θα πρέπει να παρέχει στον Φορέα της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της 
προηγούμενης παρ. 1.5  και αναλόγως προς το Τμήμα των υπό δημοπράτηση υπηρεσιών που του έχουν 
ανατεθεί, τις υπηρεσίες ενός αντίστοιχης χωρητικότητας προς τις ανάγκες του εν λόγω Συστήματος 
Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης της αρμοδιότητάς 
του τελευταίου, με ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα επόμενα. Μεταξύ άλλων, 
βασικό χαρακτηριστικό του εν λόγω εξοπλισμού είναι ότι η μετάδοση των δεδομένων γίνεται 
«αδιαλείπτως» (on line).Το υπόψη Σύστημα θα πρέπει κατ’ αρχήν να είναι συμβατό με τους ρυθμιστές 
κυκλοφορίας των οποίων η εποπτεία αποτελεί αντικείμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων και οι 
οποίοι επισημαίνονται ως εγκαταστάσεις κατηγορίας Α στον/ους αναλυτικό/ούς πίνακα/ες της παρ. 1.2 
του παρόντος τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να υποδείξει 
ενδεχομένως στον Πάροχο πέραν των ανωτέρω και άλλες εγκαταστάσεις που επιθυμεί να ενταχθούν 
συμπληρωματικά στο προαναφερόμενο Σύστημα Τηλεεπιτήρησης από το σύνολο εκείνων που ανήκουν 
στο τεχνικό αντικείμενο του παρόντος Έργου, είτε ακόμη όσους νέους πρόκειται να προστεθούν. Ο 
Πάροχος θα πρέπει ως εκ τούτου να λάβει υπόψη του ότι το Σύστημα τούτο που περιγράφεται αναλυτικά 
στα επόμενα είναι απαραίτητο να είναι επεκτάσιμο τουλάχιστον μέχρι του 3-πλασίου αριθμού του 
συνόλου των κόμβων που προβλέπεται να συντηρούνται με την παρούσα σύμβαση.  

4.2.2   Ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος 
Η αρχιτεκτονική του παραπάνω Συστήματος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τούτο αποτελείται από τα 
ακόλουθα μέρη: 
1. Από τον πρωτεύοντα Σταθμό που θα διαθέτει τον κεντρικό Η/Υ – διακομιστή (Server) του Συστήματος. 

Στον διακομιστή - server, προβλέπεται να βρίσκονται εγκατεστημένα η βάση δεδομένων του 
Συστήματος, το λογισμικό επικοινωνίας του διακομιστή με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας, το λογισμικό 
εξυπηρέτησης των ιστοσελίδων (web hosting), το λογισμικό της διεπαφής με τους Χρήστες του 
Συστήματος (user interface) μέσω του Διαδικτύου, το λογισμικό για τη διαμόρφωση (configuration) του 
προγράμματος 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. Εξ άλλου, ο διακομιστής θα πρέπει 
να διαθέτει: 

1.1. Κατάλληλο λειτουργικό σύστημα με λειτουργικότητα αντίστοιχη προς την φύση του Η/Υ 
(διακομιστή) και με ευρυζωνική σύνδεση με το Διαδίκτυο, σε ταχύτητα επικοινωνίας κατάλληλη 
ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη επικοινωνία του, ανάλογη με τον αριθμό των Σταθμών Εργασίας 
και των διασυνδεδεμένων ρυθμιστών κυκλοφορίας. 

1.2. Firewall (τοίχο προστασίας) για την αποφυγή εξωτερικών αυθαίρετων εισβολών. 
1.3. Αδιάλειπτη παροχή ισχύος (UPS) για την απρόσκοπτη λειτουργία του, η οποία θα διασφαλίζει την 

αυτονομία του τουλάχιστον επί 60 πρώτα λεπτά της ώρας. 
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1.4. Ο υλικός εξοπλισμός του διακομιστή θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 
απαιτήσεις σε ότι αφορά τις ιδιότητες του και τις τεχνικές του επιδόσεις: 

1.5. Να παρέχει χαρακτηριστικά λειτουργίας τύπου server με ταχύ επεξεργαστή τετραπλού πυρήνα. 
1.6. Να διαθέτει μνήμη RAM χωρητικότητας τουλάχιστον 8GBytes ECC. 
1.7. Να διαθέτει για την αποθήκευση των δεδομένων 2 σκληρούς δίσκους με χωρητικότητα επαρκή για 

την αποθήκευση των δεδομένων 3 ετών και με δυνατότητα αυτόματης αντιγραφής τύπου mirroring 
(RAID 1), hot swappable. 

1.8. Να διαθέτει 2 τροφοδοτικές διατάξεις κατάλληλης ισχύος, hot plug. 
1.9. Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας. 
1.10. Η αδιάλειπτη ηλεκτρική παροχή (UPS) θα πρέπει να είναι κατάλληλης ισχύος, να διαθέτει δε το 

κατάλληλο λογισμικό που θα παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης της εναπομένουσας 
χωρητικότητας των συσσωρευτών της και αυτόματου τερματισμού της λειτουργίας του server. 

2. Από έναν ή περισσότερους δευτερεύοντες Σταθμούς Εργασίας (WORKSTATIONS), μέσω των 
οποίων και με την βοήθεια του Διαδικτύου θα επιτυγχάνεται η διεπαφή (USER INTERFACE) των 
Χρηστών του Συστήματος με τον Διακομιστή (server) τούτου. Ο εξοπλισμός του δευτερεύοντος 
Σταθμού Εργασίας (WORKSTATION) θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

2.1. Έναν Η/Υ επώνυμου κατασκευαστή, που θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
2.2. Επεξεργαστή ταχύ, διπλού πυρήνα.  
2.3. Μνήμη RAM χωρητικότητας τουλάχιστον 4GBytes 
2.4. Σκληρό δίσκο με χωρητικότητα επαρκή για την αποθήκευση δεδομένων ενός έτους.  
2.5. Λειτουργικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας. 
2.6. Όλος εκείνος ο λογισμικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του Η/Υ, καθώς 

και όλος ο αναγκαίος περιφερειακός του υπολογιστή (οθόνη LCD 24’’, πληκτρολόγιο, ποντίκι, 
έγχρωμος εκτυπωτής Α4 Laser, ηχεία κλπ.). Ο προαναφερόμενος λογισμικός εξοπλισμός θα 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εξουσιοδότηση χρήσεως (User License) για όλα τα λογισμικά 
πακέτα που θα ενταμιευθούν στον Η/Υ. 

3. Από τις διατάξεις επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων μερών του Συστήματος που θα 
πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω του Διαδικτύου, ήτοι:  

3.1. Από τις διατάξεις μεταξύ των ρυθμιστών κυκλοφορίας και του διακομιστή (Server) 
3.2. Από τις διατάξεις μεταξύ Σταθμών Εργασίας και του διακομιστή (Server). 

4.2.3 - Λειτουργικά χαρακτηριστικά του Συστήματος. 
Το Σύστημα Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα  παρακάτω 
λειτουργικά χαρακτηριστικά:  
Να βρίσκεται σε μόνιμη και ταυτόχρονη επικοινωνία με όλους τους ρυθμιστές κυκλοφορίας, οι οποίοι θα 
είναι ενταγμένοι σ’ αυτό, με σκοπό αφενός μεν να ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονα όλοι 
οι τηλεεπιτηρούμενοι κόμβοι, αφετέρου δε τα κυκλοφοριακά μεγέθη ή άλλα συμβάντα να μπορούν να 
μεταδίδονται άμεσα κατά τρόπο που να επιτρέπουν στον χειριστή του συστήματος – υπό τον όρο ότι του 
έχει χορηγηθεί ειδική εξουσιοδότηση – να προβαίνει τούτος εκ του μακρόθεν στους κατάλληλους 
χειρισμούς λειτουργίας σε κάθε επιλεγόμενη γι αυτόν τον σκοπό εγκατάσταση. Στην έννοια της 
διαχείρισης νοείται ότι  θα μπορούν να επιλέγονται από τον εξουσιοδοτημένο χειριστή της Υπηρεσίας και 
να εκτελούνται απ’ αυτόν χειρισμοί που αφορούν τις λειτουργίες των ρυθμιστών κυκλοφορίας, όπως π.χ. 
αλλαγή τρόπου λειτουργίας, επιλογή τρέχοντος σηματοδοτικού προγράμματος κλπ. Στους χειρισμούς του 
συστήματος και υπό τις παραπάνω επίσης προϋποθέσεις (χορήγησης ειδικής εξουσιοδότησης στον 
χειριστή), θα μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία νέου είτε η τροποποίηση του 
εφαρμοζόμενου σηματοδοτικού προγράμματος του κόμβου, η αποθήκευση τούτου στη μνήμη του 
ρυθμιστή, η αναβάθμιση του λογισμικού τούτου κ.α.  
Στο σύστημα θα απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο η τρέχουσα κατάσταση των ρυθμιστών κυκλοφορίας 
και οι τυχόν βλάβες τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση βλαβών των εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης, το σύστημα  θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει μηνύματα  στα υπεύθυνα για την 
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συντήρηση των εγκαταστάσεων άτομα με διάφορους τρόπους, όπως  π.χ. αυτόματα μέσω του P.C. του 
Κέντρου Τηλεεπιτήρησης  και (προαιρετικά) μέσω SMS  είτε e-mail. 
Ο Πάροχος θα πρέπει, εάν του ζητηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να συγκεντρώνει μέσω του 
συστήματος της τηλεεπιτήρησης τις μετρήσεις κυκλοφορίας, οι οποίες συλλέγονται από τους ρυθμιστές 
στους επιτηρούμενους κόμβους και συγκεκριμένα από θέσεις στις οποίες έχουν εγκατασταθεί αντιστοίχως 
κατάλληλα αισθητήρια ανίχνευσης της κυκλοφορίας. Τα στοιχεία αυτών των μετρήσεων προβλέπονται να 
αποθηκεύονται σε κατάλληλη βάση δεδομένων που διατίθεται γι’ αυτόν τον σκοπό στο λογισμικό του 
συστήματος, το οποίο θα πρέπει επίσης να παρέχει την δυνατότητα ώστε ο χειριστής του να μπορεί να 
επεξεργάζεται τις συλλεγόμενες μετρήσεις κυκλοφορίας και να δημιουργεί αναφορές και/είτε διαγράμματα 
κατάλληλα για την ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης των κόμβων.   
Οποιαδήποτε μεταβολή συμβαίνει στην κανονική λειτουργία των ρυθμιστών κυκλοφορίας  (βλάβη, 
απώλεια επικοινωνίας κ.τ.λ.) θα καταγράφεται και θα αποθηκεύεται στην αντίστοιχη βάση δεδομένων του 
συστήματος. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για την επεξεργασία και 
εμφάνιση του αρχείου με το «ιστορικό» λειτουργίας του συνόλου, μέρους είτε ενός εκάστου εκ των 
ρυθμιστών, όπως και για τη δημιουργία ηλεκτρονικών   σχετικών αναφορών (reports). 
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα απεικόνισης των προγραμμάτων σηματορύθμισης των 
κόμβων, με τις αντίστοιχες μήτρες αντιμαχομένων, όπως και των οριζοντιογραφιών τους με τη διάταξη 
των φωτεινών σηματοδοτών. Οι επιτηρούμενοι 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 περιέχει όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης 
(κυκλοφ. διαμόρφωση, σηματοδότες, αισθητήρια κυκλοφορίας κλπ.), θα εμφανίζονται σε πραγματικό 
χρόνο οι τρέχουσες ενδείξεις όλων των σηματοδοτών (πράσινο – κίτρινο – κόκκινο - παλλόμενο), όπως 
και οι αντίστοιχες τιμές των  μετρήσεων  των ανιχνευτών οχημάτων (εάν βεβαίως τούτοι προβλέπεται να 
υπάρχουν), η ταυτότητα του  τρέχοντος προγράμματος και η τρέχουσα κατάσταση του ρυθμιστή 
κυκλοφορίας. 
Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης του 
(privileges) ανά χειριστή (διαφοροποιημένος κωδικός πρόσβασης - password), ώστε μόνο τα 
εξουσιοδοτημένα άτομα να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να εκτελούν τις αντίστοιχες διατεταγμένες 
λειτουργίες. 
Η πρόσβαση στο διακομιστή (Server) του Συστήματος Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου θα γίνεται 
μέσω του Διαδικτύου και ο εκάστοτε χειριστής θα λαμβάνει γνώση της κατάστασης λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και θα μπορεί να προβαίνει, ανάλογα προς το επιτρεπόμενο σ’ αυτόν επίπεδο 
πρόσβασης, αφενός στην κατάλληλη κατά περίπτωση επέμβαση για τη διαπίστωση είτε για την άρση 
ενδεχόμενων βλαβών ή ανωμαλιών και αφετέρου στη λήψη και -αν απαιτηθεί- την ανάλυση  των 
δεδομένων από το «ιστορικό» λειτουργίας και βλαβών των ρυθμιστών κυκλοφορίας. Όλες οι παραπάνω 
λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες στους εξουσιοδοτημένους χειριστές μέσω του Διαδικτύου (Internet), κάτι 
που αποτελεί βασικό στοιχείο της προδιαγραφόμενης Τηλεματικής τεχνολογίας για την εποπτεία της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η επικοινωνία των ρυθμιστών κυκλοφορίας με το διακομιστή (server) του 
Παρόχου θα γίνεται μέσω ασύρματης σύνδεσης είτε GSM τύπου Data/Fax είτε GPRS. 
Εξ άλλου, το προαναφερόμενο Σύστημα Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου θα πρέπει εκτός των 
άλλων να εξασφαλίζει την ακεραιότητα και τη μυστικότητα των δεδομένων κατά τη διακίνησή τους στο 
Διαδίκτυο, μέσω ασφαλούς ιστοσελίδας (HTTPS) σύγχρονων μεθόδων κρυπτογράφησης (CrxRSA 
algorithms), ενώ παράλληλα θα πρέπει  να απαγορεύει την πρόσβαση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων 
ατόμων στο σύστημα, εφόσον τούτα δεν θα διαθέτουν κατάλληλο κωδικό πρόσβασης. Συμπληρωματικά 
προς την χρήση κωδικού πρόσβασης, η σύνδεση ενός χρήστη με το διακομιστή (server) του παρόχου 
που θα εξασφαλίζει τις υπηρεσίες του Τηλεματικού Ελέγχου των εγκαταστάσεων θα μπορεί να 
επιτυγχάνεται μόνο μέσω συγκεκριμένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που θα διαθέτουν την αντίστοιχη 
πιστοποίηση (digital certificate) για την ταυτοποίησή τους (user authentication) από το Σύστημα. Τέλος, 
στις ιδιότητες που τούτο οφείλει επίσης να διαθέτει, θα είναι και η καταγραφή των ενεργειών και των 
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εντολών που διαβιβάζουν σ’ αυτό οι Χειριστές, ώστε να είναι δυνατή στο μέλλον η πιστοποίηση της 
ταυτότητας του εκδώσαντος την οποιαδήποτε σχετική υπό έρευνα εντολή. 

4.2.4   Επίβλεψη λειτουργίας (monitoring) και τηλεχειρισμός ρυθμιστών κυκλοφορίας 
Το Σύστημα Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου θα πρέπει να παρουσιάζει στις οθόνες του υπολογιστή 
των Χειριστών τους αντίστοιχα ελεγχόμενους απ’ αυτό κόμβους υπό την μορφή ενεργών εικονιδίων σε 
τρία ιεραρχικά επίπεδα: 
1. Σε γενικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, στον οποίο το λογισμικό του Συστήματος θα επιτρέπει να 

εμφανίζονται: 
1.1. Όλοι οι ρυθμιστές κυκλοφορίας του συστήματος με γραφική παράσταση, στην οποία θα 

απεικονίζεται συμβολικά: 
1.1.1. Η κατάσταση λειτουργίας τους,  
1.1.2. Ο αριθμός του εφαρμοζόμενου  σηματοδοτικού προγράμματος,  
1.1.3. Η ύπαρξη ενδεχόμενης βλάβης, 
1.1.4. Η ύπαρξη ή μη επικοινωνίας με τον κεντρικό διακομιστή (server) του συστήματος 

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

σημαντικές αρτηρίες. 
2. Σε αριθμό Ζωνών, δηλαδή περιοχών 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 σε διάφορες Ζώνες (περιοχές) 
αλληλοεξαρτώμενης κυκλοφοριακής  συμπεριφοράς γίνεται από τον σχεδιαστή του συστήματος 
Κυκλοφοριολόγο Μηχανικό, αποσκοπεί δε στη ομαδοποίηση  κόμβων με κυκλοφοριακή συνάφεια, 
όπως π.χ. των διασταυρώσεων μιας οδικής αρτηρίας των οποίων οι φωτ. σηματοδότες προβλέπεται 
να είναι συντονισμένοι  σε λειτουργία «πράσινου κύματος» ή γενικότερα κόμβων που είναι ενταγμένοι 
σε κοινό  κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Στη Ζώνη, θα είναι επίσης δυνατό να εμφανίζονται στο πλαίσιο 
ενός τοπικού χάρτη, οι αντίστοιχοι ρυθμιστές που εντάσσονται σ’ αυτήν, τούτη δε θα απεικονίζεται με 
παρόμοιο τρόπο  προς τον Γενικό Χάρτη και ως τμήμα του, δηλαδή σ’ αυτήν θα απεικονίζεται γραφικά 
ο κυκλοφοριακός φόρτος μίας ή περισσότερων αρτηριών, η  ένδειξη του πρασίνου των φωτεινών 
σηματοδοτών που π.χ. υλοποιούν το  «πράσινο κύμα», η λειτουργία προτεραιότητας μέσων 
συγκοινωνίας κ.α.    

3. Στην οριζοντιογραφία του κόμβου, του οποίου η εγκατάσταση Φ.Σ. θα  τηλεεπιτηρείται. 
Τόσο στον Γενικό Χάρτη, όσο και στις αντίστοιχες Ζώνες θα παρέχονται οι ευκολίες λειτουργίας 
πλοήγησης και μεγέθυνσης (Zoom), της απεικονιστικής οθόνης. Όταν θα επιλέγεται με τον κέρσορα το 
εικονίδιο ενός συγκεκριμένου κόμβου, τότε θα εμφανίζεται η οριζοντιογραφία του κόμβου με απεικόνιση 
της διάταξης των σηματοδοτών και των ανιχνευτών οχημάτων. Οι πληροφορίες που θα απεικονίζει σ’ 
αυτήν την περίπτωση το σύστημα θα είναι οι εξής: 
 Πίνακας με τη λειτουργική κατάσταση του ρυθμιστή, το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα, την τρέχουσα 

κυκλοφοριακή φάση και το βήμα (step) του προγράμματος που είναι σε εξέλιξη. 
 Ενδεχόμενοι προ-συναγερμοί και συναγερμοί της εγκαταστάσεως. 
 Οι φωτεινοί σηματοδότες απεικονισμένοι σε μιμικό οριζοντιογραφικό διάγραμμα του κόμβου με τη 

τρέχουσα ένδειξή τους (πράσινο – κόκκινο – κίτρινο – αναλαμπή) σε πραγματικό χρόνο. 
 Οι ανιχνευτές και οι ψηφιακές είσοδοι του ρυθμιστή κυκλοφορίας, απεικονισμένοι σε μιμικό 

οριζοντιογραφικό διάγραμμα του κόμβου και η τρέχουσα λειτουργική κατάστασή τους σε πραγματικό 
χρόνο. 

 Τα διαγράμματα φόρτου – κατάληψης που θα απεικονίζουν τις  πρόσφατες κυκλοφοριακές μετρήσεις 
των αντιστοίχων αισθητηρίων (εφόσον βεβαίως στην τηλεεπιτηρούμενη εγκατάσταση  προβλέπονται 
κατάλληλοι για τον παραπάνω σκοπό ανιχνευτές μέτρησης κυκλοφορίας). 

Οι επιλέξιμες λειτουργίες, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης του χειριστή θα είναι οι εξής: 
 Ο τρόπος λειτουργίας του ρυθμιστή (κεντρική, τοπική, αναλαμπή, όλα ερυθρά) 
 Το προς εφαρμογή σηματοδοτικό πρόγραμμα  
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 Έναυση και σβέση ρυθμιστή. 
 Πρόσβαση στο χειριστήριο του ρυθμιστή κυκλοφορίας εκ του μακρόθεν. 
 Αποστολή η λήψη των ηλεκτρονικών αρχείων διαμόρφωσης (configuration) του ρυθμιστή και του 

λογισμικού του. 

4.2.5   Δημιουργία αρχείων «Ιστορικού» με την λειτουργία των  ρυθμιστών κυκλοφορίας 
Το Σύστημα Τηλεματικού Ελέγχου θα πρέπει να είναι ικανό για την δημιουργία και την τήρηση βάσης 
δεδομένων, στην οποία θα αποθηκεύονται χρονολογικά οι παρακάτω πληροφορίες: 
α) Οι ενέργειες και οι εντολές προς τους ρυθμιστές που διενεργούνται από τους χειριστές του συστήματος 
(log file), η ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου χειριστή που τις εξετέλεσε, τέλος δε ο χρόνος που έγιναν οι 
χειρισμοί σε συνδυασμό προς τον αριθμό του ρυθμιστή που εκείνες αφορούσαν.   
β) Οι 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 πρέπει να έχει την ικανότητα χρησιμοποιήσεως κατάλληλων 
φίλτρων 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 (Log file report). 

4.2.6   Δημιουργία αρχείων μετρήσεων κυκλοφορίας 
Το Σύστημα Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου θα πρέπει εξάλλου να είναι ικανό να συλλέγει, να 
αποθηκεύει και να αναλύει τα στοιχεία των μετρήσεων κυκλοφορίας που καταγράφουν οι ρυθμιστές 
κυκλοφορίας που είναι ενταγμένοι σ’ αυτό. Αυτή η λειτουργία θα πρέπει οπωσδήποτε να υφίσταται ως 
δυνατότητα, θα μπορεί δε να ενεργοποιείται για όποιους ρυθμιστές κυκλοφορίας τούτη κριθεί απαραίτητη 
από την Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις στις οποίες οι ρυθμιστές είναι 
εγκατεστημένοι θα είναι εξοπλισμένες με τα κατάλληλα αισθητήρια μέτρησης της κυκλοφορίας.  
 
Το σύστημα θα πρέπει ως εκ τούτου να έχει τη δυνατότητα να καταγράφει ανά ορισμένο ενδιάμεσο 
χρονικό διάστημα, (Interval), που θα μπορεί να προγραμματίζεται, τα κατωτέρω κυκλοφοριακά μεγέθη: 
 Τον κυκλοφοριακό φόρτο  
 Το ποσοστό κατάληψης των βρόχων καταμέτρησης (πραγματικών ή ιδεατών). 
 Την μέση ταχύτητα (με την βοήθεια κατάλληλου αισθητηρίου, όπως π.χ. διπλού επαγωγικού    

βρόχου, μικροκυματικού ανιχνευτή ψηφιακού τύπου κλπ.)  
 Την σύνθεση της κυκλοφορίας, με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (γ).  
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 προβλεπόμενη βάση δεδομένων. 
Το λογισμικό θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλα φίλτρα για την ανάλυση και την προβολή των 
στοιχείων των καταμετρήσεων σε διαγράμματα. Οι επιλογές που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες από το 
λογισμικό του συστήματος για τη διαμόρφωση των υπόψη γραφικών παραστάσεων θα είναι κατ’ 
ελάχιστον οι εξής: 
 Προβολή της καμπύλης ενός κυκλοφοριακού μεγέθους (φόρτου, ποσοστού κατάληψης κλπ.) ανά 

ημέρα, με 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 περισσότερων του ενός κυκλοφοριακού μεγέθους (φόρτου, 
ποσοστού κατάληψης κλπ.) ανά ημέρα, με χρόνο ολοκλήρωσης (περίοδο καταγραφής) των 
δεδομένων από 1 έως 60 λεπτά, αλλά η πολλαπλή αυτή απεικόνιση θα αφορά ένα μόνο σημείο 
μέτρησης. 
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Όλες οι παραπάνω γραφικές παραστάσεις θα μπορούν εκτός από του  να απεικονίζονται, να 
εκτυπώνονται, τα δε δεδομένα τους θα πρέπει να μπορούν να μεταγλωττίζονται και να εξάγονται προς 
περαιτέρω επεξεργασία σε αντίστοιχα γνωστά προγράμματα (π.χ. EXCEL). 
Τέλος το σύστημα θα έχει την ικανότητα του προγραμματισμού του, με σκοπό την αυτόματη δημιουργία 
και την περιοδική αποθήκευση προς εξαγωγή των παραπάνω στοιχείων σε γνωστά προγράμματα 
(Εxcel).   

4.2.7   Συμπλήρωση Φύλλου Τεχνικής Συμμόρφωσης από τον διαγωνιζόμενο. 
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει κατά τον διαγωνισμό, μαζί με την Τεχνική του Προσφορά και για κάθε Τμήμα 
(1ο και/είτε 2ο ) της προσφοράς που θα υποβάλλει, να υποβάλλει και Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης του 
εξοπλισμού του/των Συστήματος/των Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου που προτίθεται να 
εγκαταστήσει και να θέσει την χρήση του στη διάθεση της Υπηρεσίας, σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας παραγράφου του τεύχους. Το προς συμπλήρωση αυτό «Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης» που 
περιέχει τα βασικά ερωτήματα που οφείλουν να απαντηθούν από τον υποψήφιο Πάροχο, περιλαμβάνεται 
στο συνημμένο στο παρόν αντίστοιχο συμβατικό τεύχος. Διευκρινίζεται ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα 
του υπόψη Φύλου Συμμόρφωσης που θα δοθούν από τον υποψήφιο Πάροχο, οφείλουν να 
τεκμηριώνονται από το περιεχόμενο του αντίστοιχου Τεχνικού Εγχειριδίου, που τούτος οφείλει να 
συμπεριλάβει στο φάκελο της Τεχνικής του Προσφοράς που θα υποβάλλει κατά το διαγωνισμό, μαζί με τα 
υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται. 

5.  ΦΩΡΑΤΕΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΕΖΩΝ 
Οι φωρατές κλήσεως πεζών περιλαμβάνουν το κιβώτιο που εμπεριέχει τον ηλεκτρικό διακόπτη 

πίεσης (μπουτόν) και την ενημερωτική διάταξη (πινακίδα) των πεζών. 
Ο ηλεκτρικός διακόπτης θα είναι άριστης ποιότητας και θα αποκλείει κάθε περίπτωση να έλθει σε 

επαφή το δάκτυλο του πεζού με το ηλεκτροφόρο μέρος του. Το κιβώτιο εντός του οποίου τούτος 
στεγάζεται θα είναι μεταλλικό ή πλαστικό (POLYCARBONATE),  στιβαρό, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς και 
στεγανό, κατηγορίας τουλάχιστον ΙΡ55. 

Η ενημερωτική διάταξη θα περιλαμβάνει πινακίδα διπλής όψεως, διαστάσεων 14Χ22 εκ. με 
ανακλαστική μεμβράνη, σε αμφότερες τις πλευρές της οποίας θα αναγράφεται η φράση: "ΠΕΖΟΙ, 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ" και θα φέρει σχηματικά στο τέλος του 
παραπάνω κειμένου βέλος που θα δείχνει προς την κατεύθυνση του φωρατού. Η πινακίδα θα 
στερεώνεται κατάλληλα στον ιστό σηματοδότησης σε κατάλληλη θέση ώστε το κείμενο που αυτή 
περιλαμβάνει να είναι αναγνώσιμο από τους βαδίζοντες στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται ο ιστός. 

6.  ΡΑΔΙΟΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ (RADIO MODEMS) 
Ο ραδιοαποδιαμορφωτής (radio-modem) προορίζεται να εξυπηρετεί την μετάδοση και την λήψη των 
δεδομένων μέσω ασυρμάτου δικτύου επικοινωνίας που θα εγκατασταθεί μεταξύ δύο τερμάτων της 
γραμμής επικοινωνίας χαρακτηριστικών point–to–point  είτε  multipoint, όπως π.χ. μεταξύ ρυθμιστών 
κυκλοφορίας λειτουργούντων με την μέθοδο του «οδηγού» - «δορυφόρου» (master – slave), με σκοπό 
την ανταλλαγή ψηφιακών μηνυμάτων μεταξύ του προαναφερθέντος χειριστηρίου και του αντίστοιχου 
ρυθμιστή της οδικής αρτηρίας. 
  Ο ραδιοαποδιαμορφωτής θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 α) Εύρος συχνοτήτων : 169,400 – 169,475 MHz 
 β) Κανάλια: 6 @ 12,5kHz ή 3 @ 25kHz 
 γ) Διαμόρφωση: 9K00F1D ή 18K0F1D 
 δ) Ισχύς εξόδου RF: 200mWerp, ρυθμιζόμενη 
 ε) Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων RF «στον αέρα»:4,8kbps @ 12,5kHz ή 9,6kbps @ 25kHz 
      στ) Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων στην σειριακή θύρα έως 38,4kbps 
 ζ) Δυνατότητα επιλογής της σειριακής θύρας ως RS232 είτε ως RS485 
 η) Τρόποι λειτουργίας (modes): Transparent, Acknowledged, Addressed, Repeater 
 θ) Θερμοκρασιακά όρια: από -30ºC έως +70ºC 
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  ι) Τροφοδοσία: 8 – 36 Vdc 
       κ) Κατανάλωση: Rx 30mA @ 12Vdc, Tx: 300mA 
       λ) Κεραία: Κατακόρυφη διπολική λ/2  
 Ο ραδιοαποδιαμορφωτής θα συνδέεται προς την απαραίτητη κεραία, της οποίας ο τύπος θα 
καθορισθεί από τοπικούς παράγοντες όπως η απόσταση, τα εμπόδια, η τοπογραφία του εδάφους, τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία της περιοχής, ο περιβάλλων χώρος κ.λ.π., προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη επικοινωνία της αντίστοιχης διάταξης εκάστου από τα προαναφερθέντα τέρματα με το 
ασύρματο δίκτυο. 
 Το ομοαξονικό καλώδιο σύνδεσης του ραδιοαποδιαμορφωτή με την κεραία θα πρέπει να διαθέτει 
κατ’ ελάχιστο σύνθετη αντίσταση 50 Oh, οι δε απώλειές του δε θα πρέπει να ξεπερνούν τα 25db ανά 
100m στη συχνότητα των 1000 MHz. 
 O ραδιοαποδιαμορφωτής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα διάφορα μικρουλικά, όπως συνδετήρες, 
στηρίγματα κλπ. 

7. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (RADAR) 
Οι μικροκυματικοί ανιχνευτές κυκλοφορίας (RADAR) θα πρέπει να είναι ικανοί να ανιχνεύουν σε μία 

λωρίδα κυκλοφορίας τα κινούμενα οχήματα, τα οποία θα εισέρχονται στο πεδίο προβολής της 
ακτινοβολίας τους, ενεργοποιώντας μία έξοδο ενός ενσωματωμένου ρελέ, η οποία να επιτρέπει την 
αντίστοιχη μεταφορά σήματος (INPUT) στον ρυθμιστή κυκλοφορίας, είτε να μεταδίδει αντίστοιχα σ’ αυτόν 
τις απαραίτητες πληροφορίες και τα ψηφιακά μηνύματα, μέσω σειριακής σύνδεσης (ενδεικτικού τύπου 
RS485), για την περαιτέρω επεξεργασία του κυκλοφοριακού προγράμματος τούτου, ανάλογα προς τον 
προγραμματισμό του.  

Ο μικροκυματικοί ανιχνευτές διακρίνονται, όπως αναφέρεται ακολούθως, σε 2 κατηγορίες και θα 
πρέπει να διαθέτουν αντιστοίχως κατά περίπτωση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που 
αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους (8.1 και 8.2): 
α) Ανιχνευτής τύπου ανίχνευσης  απλής προσέγγισης οχήματος.  
β) Ανιχνευτής τύπου ψηφιακής ανάλυσης, καταμέτρησης  της διερχόμενης κυκλοφορίας. 

7.1) Μικροκυματικός ανιχνευτής (RADAR), τύπου ανίχνευσης  απλής προσέγγισης οχήματος. 

 Η λειτουργία του θα στηρίζεται στην ίδια αρχή λειτουργίας με τον ανιχνευτή που περιγράφεται στην 
προηγούμενη παράγραφο 8.1, αλλά θα διακρίνεται απ’αυτόν σε ό,τι αφορά τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
α)  Θα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει οχήματα από την θέση του μέχρις αποστάσεως έως 60 μέτρων, 
χωρίς να ρυθμίζεται η θέση της ανίχνευσης. 
β) Να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει οχήματα, τα οποία θα κινούνται με ταχύτητα από μία ελάχιστη τιμή 
(κατά μέγιστο των 4 km/h) και άνω, ρυθμιζόμενη.  
γ) Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, ώστε να ανιχνεύονται είτε όλα γενικώς τα κινούμενα οχήματα 
(προσερχόμενα και απομακρυνόμενα οχήματα από και προς το μικροκυματικό ανιχνευτή) είτε μόνο τα 
προσερχόμενα σ’ αυτόν οχήματα. 
δ) Να διαθέτει 1 έξοδο τύπου ρελέ για την παραγωγή σήματος διεγέρσεως. 
ε) Ο βαθμός προστασίας του θα είναι ΙΡ66. 
στ)Το εύρος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη λειτουργία του θα πρέπει να καλύπτει τα όρια από -
25C έως +60C. 

7.2) Μικροκυματικός ανιχνευτής (RADAR), τύπου ψηφιακής ανάλυσης, καταμέτρησης  της διερχόμενης 
κυκλοφορίας. 
Η βασική αρχή λειτουργίας του υπόψη ανιχνευτού θα στηρίζεται βεβαίως στο φαινόμενο DOPPLER για 
ακτινοβολία μικρού μήκους, τούτος όμως θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτυγχάνει και τα ακόλουθα: 
7.2.1) Να μπορεί να ανιχνεύει τόσο τα κινούμενα όσο και τα ακινητοποιημένα οχήματα, σε 
προκαθοριζόμενες πάντοτε αποστάσεις από την κεραία του RADAR, με τον προσδιορισμό εικονικού 
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σχηματισμού ιδεατών βρόχων (virtual loops), διαθέτοντας έτσι την απαιτούμενη ευελιξία στην 
λειτουργικότητά του και επιτηρώντας με τον τρόπο αυτό ανεξάρτητα τα ρεύματα των οχημάτων που 
κινούνται στην επιτηρούμενη λωρίδα κυκλοφορίας του οδικού κλάδου, καταμετρώντας είτε αποκλειστικά, 
είτε παράλληλα προς τα λοιπά στοιχεία, τον φόρτο και το ποσοστό κατάληψης των διερχόμενων από τον 
σχηματισθέντα ιδεατό βρόχο οχημάτων και/είτε την ταχύτητα τους, διαπιστώνοντας με τον τρόπο αυτό την 
ενδεχόμενη ανάπτυξη βραδυκίνητων ή στάσιμων οχημάτων (ουράς), στοιχείο που ενδεχόμενα μπορεί να 
αξιοποιηθεί στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σηματορρύθμισης ως κριτήριο συμφόρησης του κόμβου. 
7.2.2) Να διαθέτει την ικανότητα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (on-line) στον τοπικό ρυθμιστή 
κυκλοφορίας που ρυθμίζει τους σηματοδότες της διασταύρωσης, εκείνων των δεδομένων που 
αναφέρονται στον φόρτο κυκλοφορίας, στο ποσοστό κατάληψης των διερχομένων οχημάτων και στην 
ανάπτυξη στάσιμων ή βραδυκίνητων οχημάτων (ουράς), μέσω μιας διάταξης σύζευξης (interface), που θα 
ενεργοποιείται και θα λειτουργεί τόσο με την βοήθεια επαφών ρελέ, όσο και με την βοήθεια σειριακής 
επικοινωνίας (ενδεικτικού τύπου RS485), ιδιαίτερα εκεί όπου απαιτείται η απ’ ευθείας μετάδοση σε 
πραγματικό χρόνο (on-line) ορισμένων ανιχνευομένων μεγεθών όπως π.χ. η ταχύτητα των οχημάτων 
και/είτε η διαμόρφωση πινάκων (arrays) με τις κάθε είδους παραμέτρους της κυκλοφορίας που 
καταγράφηκαν από τον ανιχνευτή κ.λ.π., προκειμένου να εφαρμόζεται η κατάλληλη στρατηγική ελέγχου 
της κυκλοφορίας (ΙΤS). Το σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας του RADAR θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
από τον αντίστοιχο ρυθμιστή κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασία των δύο. 
7.2.3) Να διατεθεί κατάλληλο λογισμικό, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η ρύθμιση των ιδεατών 
βρόχων, ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας και παραμετροποίηση της μικροκυματικής συσκευής 
ανίχνευσης με τη βοήθεια φορητού υπολογιστή. Η σύνδεση της μικροκυματικής συσκευής ανίχνευσης με 
το φορητό υπολογιστή θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και ασύρματα (με μικρή σχετικά εμβέλεια π.χ. 10 
μέτρα), ώστε να διευκολύνεται η επί τόπου ρύθμισή της, μετά την εγκατάστασή της στον κόμβο.  
7.2.4)  Τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του μικροκυματικού ανιχνευτή θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
παρακάτω απαιτήσεις: 
α)  Συχνότητα μικροκυματικής ακτινοβαλίας: δέσμη Κ24GHz 
β)  Διαμόρφωση: 80 MHz  FM (τυπική) 
γ)  Απόσταση προβολής/ζώνη: Μέχρι 60 μ (ρυθμιζόμενη ανά 2 μ.) 
δ)  Ύψος αναρτήσεως: 3 έως 6μ. 
ε)  Κατεύθυνση κίνησης ανιχνευόμενου οχήματος : Προσαγωγή είτε απαγωγή. 
στ) Στεγανότητα έναντι εκτοξευομένου ύδατος και διείσδυσης σκόνης του κιβωτίου του ανιχνευτού:   

IP66 
ζ) Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC έως +60ºC 
η) Τάση ηλεκτρικής παροχής: 24VDC είτε 230V AC 
θ) Έξοδος ανίχνευσης: Ρελέ SPCO (SPDT) 
ι)      Σειριακή θύρα: RS485 ή ανάλογη 
ια)    Ασύρματη διεπαφή: Bluetooth ή ανάλογη 
ιβ)  Προδιαγραφή EMC (προστασία έναντι Η-Μ ακτινοβολίας): EN 301-489 
ιγ) Προδιαγραφή για ραδιοφων. παρεμβολή:  ΕΤS300.440 
ιδ) Προδιαγραφή για ηλεκτρ. ασφάλεια : BSEN 60950 

Τα radar θα αντικαθίστανται, θα παραδίδονται στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 

8.  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.  
8.1 Γενικά. 
Ο νέος ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα ειδικά υλικά της φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και τα νέα υλικά 
που ομοίως θα εσωματώνονται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευών, τα οποία 
πρόκειται να χρησιμοποιεί ο Πάροχος, οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών, των 
Προτύπων και λοιπών Προδιαγραφών που αναφέρονται στα προηγούμενα, καθώς και στο άρθρο 8 της 
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Ε.Σ.Υ. Τα ανταλλακτικά του ηλεκτρον. εξοπλισμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα υλικά που θα 
τοποθετούνται σε περίπτωση αντικατάστασης φθαρμένων, για τα οποία δεν θα είναι εφικτή η 
συμμόρφωση στους παραπάνω περιορισμούς, οφείλουν κατ’ αρχήν να είναι παρόμοια με τα υλικά που 
αποξηλώνονται.  

8.2 Ρυθμιστές κυκλοφορίας. 
Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγρ. 8.1, οι καινούριοι ρυθμιστές 
κυκλοφορίας που τυχόν απαιτηθεί να εγκατασταθούν, οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις του εθνικού 
Τεχνικού Κανονισμού «Για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής 
σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών» (Απόφ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254, Φ.Ε.Κ. 1321/23.5.2014, 
τεύχος Β! ). Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αναβάθμισης ρυθμιστή κυκλοφορίας, οφείλει να είναι 
σύμφωνο προς τον παραπάνω Κανονισμό μόνον το μέρος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που αντικαθιστά 
το αναβαθμιζόμενο αντίστοιχο τμήμα του υφιστάμενου ρυθμιστή ή άλλης τυχόν ηλεκτρονικής διάταξης. Οι 
ρυθμιστές κυκλοφορίας που θα αντικαθίστανται, θα παραδίδονται στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 
8.3  Αντικραδασμικοί λαμπτήρες πυράκτωσης. 
Οι  λαμπτήρες πυράκτωσης που θα χρησιμοποιούνται στους φωτεινούς σηματοδότες οφείλουν να είναι 
αντικραδασμικού τύπου, με ονομαστική τάση λειτουργίας 230-240 V AC και να είναι σύμφωνοι προς τις 
απαιτήσεις του 4ου και 5ου εδαφίου της παραγρ. Β.1.9.2 του εθνικού Τεχνικού Κανονισμού «Για τον 
Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και 
πεζών». Η ποιότητα των λαμπτήρων θα εγγυάται την διάρκεια ζωής τους, με την οποία θα εξασφαλίζεται  
ότι στις 3.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας η πιθανότητα απόρριψής τους δεν θα υπερβαίνει το 2% του 
δείγματος. Η ισχύς των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων εξαρτάται από την διάσταση και την χρήση του 
σηματοδότη ως ακολούθως: 

 Για σηματοδότη οχημάτων ή προειδοποιητικό, με διάμετρο πεδίου Φ300χτ., ισχύς 100 W 
 Για σηματοδότη οχημάτων ή προειδοποιητικό, με διάμετρο πεδίου Φ200χτ., ισχύς 75 W 
 Για  σηματοδότη πεζών, με διάμετρο πεδίου Φ200 χτ., ισχύς 40 W 

Οι υφιστάμενοι λαμπτήρες που θα αντικαθίστανται κατά την περιοδικά προβλεπόμενη γενική αλλαγή 
στους σηματοδότες, θα παραδίδονται στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 
 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2  - 1  -   2017 
 

 Η συντάξασα 
 
 

Α. Σταθοπούλου 
Μηχ. Μηχανικός με Β’β 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5-1-2017 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε. 
 
 
 
 

Σπυρίδων Βλάχβεης 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 

 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι 
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ…175779/5031ΠΕ 

απόφασή μας 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   5    - 1   - 2017 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Θ. 
 
 

Δημήτρης Αγγελίδης 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 

 



  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Σ.Α.Υ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσ/νίκη  2  /  1 /2017 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΙΜ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 
Μηχ/γος Μηχ/κός με Β’ β. 

Θεσ/νίκη 5   / 1  /2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ του 
Τμημ.Σ.E. 

Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΠ. ΒΛΑΧΒΕΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β 

Θεσ/νίκη  5  / 1  /2017 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

Με την 
υπ’αριθμ.175779/5031ΠΕ 

Απόφαση μας 
Ο αν. ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ  

Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 

ΔΗΜ.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
Πολ/κός Μηχ/κός ΙΔΑΧ με Α' β 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018  
 
ΠΡΟΫΠΟΛ:   245.000,00 € (συμπερ.του ΦΠΑ) 
 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) 
Π.Δ. 305/96, άρθρο3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 
 
 
 
                                              
                               
 
ΤΜΗΜΑ Α'-   
 
ΤΜΗΜΑ Β'-   
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ Γ'- 
 
 
ΤΜΗΜΑ Δ'- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-ΓΕΝΙΚΑ 
 
-ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ   
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
-ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
-ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 
(Π.Δ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 
ΤΜΗΜΑ Α  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το   παρόν   σχέδιο   συντάχθηκε   λαμβάνοντας   υπόψη   τα   παρακάτω διατάγματα και 
κανονισμούς: 
 
• Π.Δ 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές Α & Υ που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά 
και κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 
• Π.Δ 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» 
• Π.Δ 17/96 Μέτρα για την βελτίωση ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και91//383/ΕΟΚ 
• Π.Δ 397/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων 
• Π.Δ 31/90 Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων 
• Π.Δ 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας 
• Π.Δ 1073/81 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομικών και πάσης φύσεως έργα Πολιτικού Μηχανικού 
• Π.Δ 105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας και υγείας στην εργασία 
• Ν. 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων.     
• Ν.2696/199 (Κ.Ο.Κ) άρθρα 9 και 10 
• ΔΙΠΑΔ/οικ/177/ΦΕΚ 266 2666 / 14-3-2001 τεύχος Β «περί πρόληψης εργασιακού κινδύνου 
κατά τη μελέτη του έργου » 
• ΠΤΠ Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 946Β/9-
7-2003) 
• ΠΤΠ Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 946Β/9-
7-2003) 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 
 
Συντάξας του ΣΑΥ είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με έδρα την οδό Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη. 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Κύριος του έργου είναι το Ελληνικό Δημόσιο και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων) 
με έδρα την οδό Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη. 



 

 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Το αντικείμενο των εργασιών ανήκει στην κατηγορία της παροχής υπηρεσιών σε Δημόσιο 
Φορέα και αφορά την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών/ φθορών των εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης των επαρχιακών οδών του Νομού Θεσσαλονίκης, για χρονικό 
διάστημα δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών. 
Η παρούσα παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Επενδυτικών Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 28/2016 με θέμα: «Έγκριση 
προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, 
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 
ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ / αριθ. ενάρ. έργου  2131ΘΕΣ002ΙΔΠ16) όπως έχει τροποποιηθεί από 
την απόφαση 221/2016 με ΑΔΑ: ΩΔ5Ρ7ΛΛ-ΙΕΧ. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  
Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης παροχής υπηρεσιών συντήρησης είναι ο τηλεματικός 
έλεγχος της λειτουργίας, η περιοδική επιθεώρηση και η τακτική συντήρηση των 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, αρμοδιότητας Δ.Τ.E.Π.Ε.Θ., που είναι 
εγκατεστημένες σε διασταυρώσεις του οδικού επαρχιακού δικτύου του Νομού Θεσσαλονίκης, 
καθώς και η αποκατάσταση φθορών – βλαβών τούτων κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, με 
επιτόπια επίσκεψη των υπόψη εγκαταστάσεων από εξειδικευμένους τεχνικούς του Παρόχου 
των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών. 
Το εν λόγω αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει πιο αναλυτικά: 
α) Τον τηλεματικό έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των εγκ/σεων, την επιθεώρησή 
τους σε περιοδικά χρονικά  διαστήματα, τους, καθώς και τις εργασίες τακτικής (προληπτικής) 
συντήρησης τούτων (αντικατάσταση λαμπτήρων, κ.λ.π.). 
β) Τις εργασίες έκτακτης συντήρησης (αποκατάστασης φθορών/βλαβών) των 
εγκαταστάσεων. 
γ) Την αποκατάσταση φθορών των εγκαταστάσεων που οφείλονται σε δυναμικά αίτια. 
δ) Τις εργασίες τροποποιήσεων & βελτιώσεων των εγκ/σεων φωτεινής σηματοδότησης. 
Οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, στις οποίες θα ασκούνται οι παραπάνω δράσεις 
είναι οι ακόλουθες: 

1. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Διασταύρωση Καζίνου 
2.        >>                   >>  Αναστροφή HYATT  
3.        >>                   >>  Στροφή Ν.Ρυσίου 
4.        >>                   >>  Διασταύρωση Καρδίας 
5.        >>                   >>  Διασταύρωση  Τριλόφου 

5α.        >>                   >>  Διασταύρωση  Επανομής 
6.        >>                   >>  Σχολής Κωνσταντινίδη 
7.        >>                   >>  1ος Κόμβος Περαίας 
8.        >>                   >>  2ος Κόμβος Περαίας 
9.        >>                   >>  3ος Κόμβος Περαίας (Σχολ.) 

10.        >>                   >>  Κόμβος Μασούτη Περαίας 
11.        >>                   >>  Κόμβος Ν.Επιβατών 
12.        >>                   >>  Εγκαταστάσεις Κ.Α.Ο.Α. 
13.        >>                   >>  Πεζόκομβος Αγίας Τριάδας 



 

14.        >>                   >>  Κόμβος Κερασιάς 
15.        >>                   >>  Κόμβος Μηχανιώνας 
16.        >>                   >>  Κόμβος Αγγελοχωρίου 
17. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΕΠΑΝΩΜΗΣ Διάβαση πεζών Πλαγιαρίου 
18.        >>                   >>  Κόμβος 2ου Δ.Σ. Επανωμής 
19. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ - ΕΠΑΝΩΜΗΣ Διασταύρ.προς Μηχανιώνα 
20. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΣΟΥΡΩΤΗΣ Πεζόκομβος Αγ.Παρασκευής 
21. Ν.ΡΥΣΙΟΥ - ΣΟΥΡΩΤΗΣ Κόμβος Ταγαράδων 
22. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ Κόμβος "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ" 
23. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κόμβος Βίλλας Ρίτζ 
24.        >>                   >>  Σταθμός Λεωφορ. Χορτιάτη 
25.        >>                   >>  Διαστάυρ. προς Ν 7/51 
26.        >>                   >>  Πεζόκομβος Γυμν. Ν 7/51 
27.        >>                   >>  Βενιζέλου- Κομνηνών 
28. ΕΠ.Ο. ΠΑΝΟΡΑΜ. - ΘΕΡΜΗΣ Κόμβος οδού Περικλέους 
29.        >>                   >>  Κόμβος οδού Πυθαγόρα 
30 ΕΠ.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ Κόμβος PRAKTIKER 
31. ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ Κόμβος Γερμαν. Σχολής 
31α.        >>                   >>  Κόμβος Αριστοτελείου Κολεγ. 
32. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κόμβος Οικ. ΓΑΛΗΝΗΣ 
33.        >>                   >>  Κόμβος Ο.Α.Ε.Δ. 
34. ΕΠ.ΟΔ. ΕΞΟΧΗΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Κόμβος Οικισμού Πεύκων 
35.        >>                   >>  Κόμβος Νοσ."Παπανικολάου" 
36. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ Κόμβος Στρατοπέδου 
37. ΛΑΓΚΑΔΑ - ΡΕΝΤΙΝΑΣ Κόμβος Ευαγγελισμού 
38.        >>               >>  Kόμβος Προφήτη 
39.        >>               >>  Κόμβος Νυμφόπετρας 
40. ΛΑΓΚΑΔΑ - ΡΕΝΤΙΝΑΣ Κόμβος Μικρής Βόλβης 
41.        >>               >>  Προειδοπ. Κολχικού 
42.        >>               >>  Διαστ. οδού προς Λαγκαδίκια 
43.        >>               >>  Κόμβος Μεγάλης Βόλβης 
44. ΛΑΓΥΝΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΑ Κόμβος Περιβολάκι 
45.        >>               >>  Κόμβος Καβαλάρι 
46. ΒΡΑΣΝΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥ Κόμβος Βρασνών 
47. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Πεζόκομβος Δημ. Σχολείου 
48. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΤΗΣ Διαστ.οδ.Σχολείου-Κ.Καραμ. 
49. ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΚΙΛΚΙΣ Προειδοπ. Ξηροχωρίου 
50.        >>               >>  Κόμβος Ν.Μεσήμβριας 
51. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΚΛΕΙΔΙΟΥ Κόμβος Μαλγάρων 
52. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Πεζόκομβ. Γυμνασ. Χαλάστρας 
53. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΣΙΝΔΟΥ Κόμβος Δημ.Σχολ. (Πέτρινο) 
54. ΛΑΓΚΑΔΑ  Κόμβος Λουτρών / Αχ.Τζαλίλη 
55. ΟΔΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Συμμαχική οδός  
56.        >>               >>  Κόμβος Βερόπουλου 
57.       >>               >>  Κόμβος οδ. Κονταξοπούλου 
58. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Αγ.Αθανάσιος κόμβος Κ1 



 

59.        >>                   >>  Αγ.Αθανάσιος κόμβος Κ2 
60. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Πεζόκομβος Γυμνασ. Κυμίνων 
61. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Κόμβος Κ1 (Καπ.Άγρα) 
62.        >>                   >>  Κόμβος Κ2 (Π.Μελά) 
63. ΕΠ.ΟΔΟΣ ΕΞΟΧΗΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Οδός Νερομύλων 
63α.        >>                   >>  Διάβαση πεζών 

 
ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Όσον αφορά την ακριβή θέση και το είδος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, αυτά 
περιγράφονται λεπτομερώς στην συνημμένη Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης που συνέταξε η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Θ. / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων. 
 
ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
  
Αντικειμενικός σκοπός του παρόχου είναι να ολοκληρώσει τις εργασίες χωρίς ατυχήματα ή 
επιπτώσεις στην υγεία κανενός και να αποτρέψει οποιοδήποτε συμβάν το οποίο θα 
μπορούσε να προκαλέσει άμεση ή έμμεση ζημιά σε οποιοδήποτε ακίνητο, καθυστέρηση ή 
απρόβλεπτη διακοπή σε οποιαδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία, που θα 
μπορούσαν να βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομα της. 
Επίσης να διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για να επισημανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι 
οποίοι μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως ότι θα 
λαμβάνονται μέτρα για την απαλοιφή ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ανεκτό επίπεδο. 
Θα καθιερώσει μαθήματα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό του ως προς τις απαιτούμενες 
ρυθμίσεις ασφάλειας και τις μεθόδους αποφυγής ατυχημάτων. Το προσωπικό που θα 
προσλαμβάνεται στο μέλλον θα εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, ώστε να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή τρίτους. 
Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο έργο, θα παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που θα δοθεί από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας κατά τη διάρκεια του οποίου θα του 
γνωστοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιμο το παρόν 
έγγραφο με τους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 
Τέλος, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα καθορίζονται συσκέψεις ασφάλειας σύμφωνα με το 
Π.Δ 17/96 άρθρο 12, στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς και 
ενυπόγραφα θα κάνουν όποιες παρατηρήσεις σε θέματα ασφάλειας έχουν. 
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Τεχνικός συντονιστής σε θέματα υγείας και ασφαλείας θα οριστεί από τον Πάροχο των 
Υπηρεσιών και θα διαθέτει τα από τον Νόμο προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα.  
 
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες αυτού είναι: 
•  η πρόγνωση και λύση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν στο έργο, όπως 
κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την 
ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων 
•  ο περιοδικός έλεγχος εκτέλεσης εργασιών, επίσκεψη στις θέσεις εργασίας του έργου και 
αναφορά των όποιων αποκλίσεων επισημαίνονται 



 

•  η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Υ & Α των 
εργαζομένων 
•  η έρευνα των ατυχημάτων και διατήρηση ημερολογίου καταγραφής τους για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων προς αποφυγή άλλων παρομοίων 
•  η άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς όπως Τροχαία, Αστυνομία, πρώτες 
βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς που επηρεάζονται από τις εργασίες 
• η φροντίδα έτσι ώστε το προσωπικό του εργοταξίου να είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες 
βοήθειες που πρέπει να παρέχονται 
• η οργάνωση ελέγχων ασφάλειας στο έργο ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή 
μέτρων ασφάλειας 
• η επιβεβαίωση ύπαρξης του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφάλειας για κάθε 
εργαζόμενο 
 
ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Όλοι οι εργαζόμενοι θα συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφάλειας που καθιερώνονται στο 
εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τα τρίτα μέρη. 
Τα μέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα : 
• Χρήση εξοπλισμού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών μέσων που παρέχοντα (θα γίνει 
εκτενής ανάλυση στο τμήμα Δ) 
• Άμεση αναφορά στον Τεχνικό Ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισμού ασφάλειας και 
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. 
• Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού ασφάλειας και των 
προστατευτικών μέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση 
• Δεν επιτρέπεται καμία ενέργεια με πρωτοβουλία των εργαζομένων , που δεν συμβιβάζεται 
ως προς τα μέτρα ασφαλείας, διότι τίθεται σε κίνδυνο η δική τους ασφάλεια και η ασφάλεια 
των άλλων 
• Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν τα προστατευτικά μέσα που τους 
παρέχονται 
 
ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Σύμφωνα με τον Ν. 1396/83 άρθρο 8 και Π.Δ 305/96 άρθρο 6 θα τηρούνται: 
• Λόγου της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς του αντικειμένου των εργασιών στην έδρα του 
Παρόχου θα τηρείται το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας  καθώς και βιβλίο γραπτών 
υποδείξεων στο οποίο αναγράφονται από τον Μηχανικό Ασφάλειας περιστατικά παράβασης 
των κανόνων ασφαλείας από τους εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να 
γίνει από τον εργοταξιάρχη. 
• Βιβλίο ατυχημάτων όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν από τα πιο 
σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Οι φάσεις εκτέλεσης των εργασιών έχουν ως ακολούθως, αλλά λόγω της ειδικής φύσεως του 
αντικειμένου (συντήρηση) είναι ενδεχόμενο ορισμένες απ’ αυτές να μην είναι αναγκαίες στα 
διάφορα συμβάντα που θα συνθέτουν τις υπηρεσίες που προβλέπεται να παρέχονται: 
1)   Χωματουργικά 
 Καθαίρεση πλακόστρωσης πεζοδρομίου 



 

 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος 
 Εκσκαφή τάφρων 
 Κατασκευή φρεατίων διέλευσης καλωδίων, βάσεων ιστών και ερμαρίων 
 Τοποθέτηση κρασπέδων 
 Αποκατάσταση πλακόστρωσης πεζοδρομίου 

2)  Ασφαλτικά 
 Τομή ασφαλτικού οδοστρώματος και αποκατάσταση 

3)  Ηλεκτρομηχανολογικά 
 Εγκατάσταση καλωδίων 
 Συναρμολόγηση ιστών 
 Αποξήλωση και τοποθέτηση ιστών σηματοδότησης 
 Αποξήλωση και τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών & πλαισίων ανάρτησης Φ/Σ 
 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις 
 Αποξήλωση και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα 
 Κατασκευή επαγωγικών βρόγχων 

4)  Τακτική Συντήρηση 
 Αντικατάσταση λαμπτήρων χαμηλών σηματοδοτών 
 Αντικατάσταση λαμπτήρων αναρτημένων σηματοδοτών 

5)  Αποκατάσταση φθορών - βλαβών 
 Αντικατάσταση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
 Έλεγχος και ενδεχόμενος επαναπρογραμματισμός των διατάξεων ρυθμιστών και 

φωρατών κυκλοφορίας  
 
ΤΜΗΜΑ Β 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Σύμφωνα με τις φάσεις κατασκευής που έχουν προαναφερθεί οι πιθανοί κίνδυνοι που 
ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
 
 1)  Χωματουργικά 

Στην εκσκαφή χανδάκων για τοποθέτηση  σωλήνων PVC και επανεπίχωση 
 Εμπλοκής εργαζομένου με μηχανήματα 
 Εισπνοής σκόνης 
 Ανατροπής μηχανήματος 

2)  Ασφαλτικά 
    Στις εργασίες ασφαλτοκοπής υπάρχει κίνδυνος 
 Εμπλοκής με κινούμενα μέρη του εξοπλισμού 
 Τραυματισμού από το μηχανισμό αρμοκόπτου  
 Εισπνοής σκόνης 

3)  Ηλεκτρομηχανολογικά 
 Κίνδυνος από πτώση βαριών υλικών κατά τη μεταφορά τους 
 Εμπλοκή με κινούμενο μέρος μηχανήματος 
 Πτώση εργαζομένου από ύψος  
 Κακή λειτουργία μηχανημάτων και βιομηχανικών εργαλείων  
 Ηλεκτροπληξία 

4) Τακτική Συντήρηση 



 

 Πρόκληση ατυχήματος από διερχόμενο αυτοκίνητο 
 Πτώση από σκάλα κατά την αλλαγή λαμπτήρων των χαμηλών σηματοδοτών 
 Πτώση από το γερανοφόρο όχημα κατά την αλλαγή λαμπτήρων των αναρτημένων 

σηματοδοτών   
 Πρόσκρουση του καλαθιού του γερανοφόρου οχήματος, με το οποίο ανυψώνεται ο 

εργαζόμενος, με τον ιστό ή ηλεκτροφόρα καλώδια  
 Ηλεκτροπληξία κατά την αλλαγή των λαμπτήρων 

 
Εργοταξιακή σήμανση 
Τέλος, κατά την εκτέλεση όλων των προαναφερθέντων εργασιών και λόγω του ότι το 
συγκεκριμένο έργο είναι έργο φωτοσήμανσης σε εν λειτουργία οδικό δίκτυο το θέμα της 
προσωρινής σήμανσης και γενικά της διευθέτησης της κυκλοφορίας ενέχει πολλούς 
κινδύνους όπως πρόκληση τροχαίου ατυχήματος από διερχόμενα ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς και 
καταστροφή της προσωρινής προειδοποιητικής σήμανσης.   
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
   

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (σε περίπτωση αποκ/σης ζημίας / βλάβης) 1  

Εκσκαφή, τοπ/ση σωλήνων διέλευσης των καλωδίων & επίχωση  1.1  

Κατασκευή φρεατίων διέλευσης καλωδίων, βάσεων ιστών και ερμαρίων 1.2  

Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος και / είτε πλακόστρωσης   1.3  

2) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (σε περίπτωση αποκ/σης ζημίας / βλάβης) 2  

Τομή ασφαλτικού οδοστρώματος 2.1  

3) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 3  

Εγκατάσταση καλωδίων 3.1  

Συναρμολόγηση ιστών 3.2  

Τοποθέτηση ιστών, φωτεινών σηματοδοτών & πλαισίων ανάρτησης 3.3  

Εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα  3.4  

Συνδέσεις στα ηλεκτρολογικά μέρη  3.5  

Δοκιμές λειτουργίας του δικτύου 3.6  

4) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4  
Αντικατάσταση λαμπτήρων χαμηλών σηματοδοτών & καθαρισμός οπτικού 
συστήματος 

4.1  
Αντικατάσταση λαμπτήρων αναρτημένων σηματοδοτών & καθαρισμός οπτικού 
συστήματος 

4.2  

Καθαρισμός απλών ιστών 4.3  
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Καθαρισμός ιστών με βραχίονα 4.4  



 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΑ Α/Α ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4   

1101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1  1 1   2     3  3   

1102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων  2 1 1 1   2    1 2 1 3   

1103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού 
εμποδίου 1  1 1   1          

1104 Συνθλίψεις οχήματος - οχήματος    1   1          

1105 Συνθλίψεις οχήματος - σταθερού 
εμποδίου    1   1          
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1106 Ανεξέλεγκτη κίνηση - βλάβες 
συστημάτων     1   1          

1201 Ασταθής έδραση  1      2     1  1   

1202 Υποχώρηση εδάφους 1                

1203 Έκκεντρη φόρτωση                 

1204 Εργασία σε πρανές                 

1205 Υπερφόρτωση                 

12
00

  
Α

Ν
Α

ΤΡ
Ο

Π
Η

 
Ο

ΧΗ
Μ

Α
ΤΩ

Ν
 Κ

Α
Ι 

Μ
Η

ΧΑ
Ν

Η
Μ

Α
ΤΩ

Ν
 

1206 Μεγάλες ταχύτητες  2 2 2  2 2 2   2 2 2 2   

 



 

 
 
 
 
 
 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΑ Α/Α ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4   

1301 Στενότητα χώρου 1 1   1   1   1  1 1   

1302 Βλάβη συστημάτων κίνησης                  

1303 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμ. τμημάτων 
– πτώσεις                 13
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1304 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμ. τμημ. - 
παγιδεύσεις 2   2             

1401 Δράπανα, τρυπάνια, σβουραία κ.λ.π.     1  2 2 2         

1402 Τόρνος                 
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1403 Οξυγονοκόλληση                 

2101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων                  

2102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων                 

2103 Μονωτικά, διαλύτες κ.λ.π.  εύφλεκτα                 

2104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας    2             

2105 Αυτανάφλεξη- εδαφικά υλικά                 

2106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα                 
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2107 Επέκταση εξωγενούς εστίας, 
ανεπαρκ. προστασία                 



 

 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΑ Α/Α ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4   

2201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση            2  2   

2202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση     2  2  2        

2203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση                 22
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2204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 
σπινθήρα                 

2301 Χρήση φλόγας οξυγονοκόλλησης                  

2302 Χρήση φλόγας κασσιτεροκολλήσεως                 

2303 Χρήση φλόγας χυτεύσεις                 

2304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις                  
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2305 Πυρακτώσεις υλικών                 

2401 Φορητές κλίμακες         1   1  1 1 1 

2402                  
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2403                  

3101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα       3    1 2  2   

3102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 2 2   2   2         

3103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα                 

3104 Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα                 

31
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3105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου        1         



 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΑ Α/Α ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4   

3106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

3107 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα                 

 

3108 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2  2 2   2 2         

4101 Συγκολλήσεις / συντήξεις                  

4102 Υπέρθερμα ρευστά                 

4103 Πυρακτωμένα αέρια                 

4104 Τήγματα μετάλλων                 

4105 Άσφαλτος / πίσσα    1             

4106 Καυστήρες                  
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4107 Υπερθερμενόμενα τμήματα μηχανών                 

4201 Ασβέστης                 
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4202 Οξέα                 

5101 Ακτινοβολίες                 

5102 Θόρυβος / δονήσεις   2 2             

5103 Σκόνη 2 2 2 2             

5104 Υπαίθρια εργασία - Παγετός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

5105 Υπαίθρια εργασία - Καύσωνας 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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5106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                 



 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΑ Α/Α ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4   

5107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                 

5108 Υγρασία χώρου εργασίας                 

 

5109 Υπερπίεση / υποπίεση                   

5201 Δηλητηριώδη αέρια                 

5202 Χρήση τοξικών υλικών                 

5203 Αμίαντος                 

5204 Ατμοί τηγμάτων                  

5205 Αναθυμιάσεις υγρών, βερνίκια, 
κόλλες, μονωτικά                 

5206 Καπναέρια ανατινάξεων                  

5207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής 
καύσης 1  1 1             
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5208 Συγκολλήσεις                  

5301 Μολυσμένα εδάφη                 

5302 Μολυσμένα κτίρια                 

5303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους                 53
00
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5304 Χώροι υγιεινής                 

 
 
 
 



 

ΤΜΗΜΑ Γ 
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες θα εκτελεσθούν με γερανοφόρο όχημα και χρήση 
φορτηγού οχήματος για τη μεταφορά υλικών και του λοιπού εξοπλισμού. 
 
Φορτηγά Αυτοκίνητα 
 
Κάθε φορτηγό αυτοκίνητο  
•   φέρει άδεια κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο 
•   έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 
•   φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών 
•   φέρει πυροσβεστήρα 
•   είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 
κατά τη όπισθεν 
•   έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται καθώς και δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του συνεργείου 
 
Λοιπός εξοπλισμός 
  
Το γερανοφόρο όχημα  για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  
•   φέρει άδεια κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο 
•   έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 
•   φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών 
•   φέρει πυροσβεστήρα 
•   είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 
κατά τη όπισθεν 
•   έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται καθώς και δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του συνεργείου 
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Οι  χειριστές φροντίζουν ώστε τα μηχανήματα και τα οχήματα που χειρίζονται να 
επιθεωρούνται και να συντηρούνται σωστά, υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε 
μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται καθώς και το δελτίο συντήρησης 
το οποίο ενημερώνεται από το συντηρητή του εργοταξίου. 
Οι χώροι εργασίας διαμορφώνονται έτσι, ώστε να είναι λειτουργικοί, ασφαλείς, 
προσπελάσιμοι και η επιλογή των μηχανημάτων γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια 
από τον υπεύθυνο εργοταξίου. Τα μηχανήματα είναι εφοδιασμένα με ηχητικό και 
φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση και διαθέτουν πυροσβεστήρα. Η χρήση τους 
γίνεται μόνο από χειριστές που κατέχουν την κατάλληλη άδεια. Για την προφύλαξη 
των εργαζομένων από την παραγόμενη σκόνη, γίνεται με τακτικό κατάβρεγμα και 
χρήση μάσκας κόνεως. 
Λόγω των αναθυμιάσεων από τη ζεστή άσφαλτο όλοι οι εργαζόμενοι θα 
προμηθευτούν με μάσκες και θα υπάρχει πάντα προμήθεια νερού προς πόση. Όλος 



 

ο ενοικιαζόμενος κινητός εξοπλισμός, υλικά και εργαλεία είναι εφοδιασμένα με άδεια, 
ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση.  
Πιο αναλυτικά ισχύουν τα εξής: 
 
Φορτηγά Αυτοκίνητα 
Κάθε φορτηγό αυτοκίνητο  
•   φέρει άδεια κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο 
•   έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 
•   φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών 
•   φέρει πυροσβεστήρα 
•  είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 
κατά τη όπισθεν 
•  έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται καθώς και    δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του συνεργείου 
 
Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και 
ενημερώνει υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. Γίνεται τακτικός 
έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα, τους υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά 
συστήματα ασφαλείας. Δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. 
Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή 
πρέπει να είναι πάντα σβηστή. 
Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
καθώς και η χρήση αυτών για άλλες εργασίες απ’ αυτές για τις οποίες έχουν 
κατασκευασθεί. 
 
Λοιπός εξοπλισμός 
Κάθε ένας από τους εκσκαφείς για τις χωματουργικές εργασίες  
•   φέρει άδεια κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο 
•   έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 
•   φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών 
•   φέρει πυροσβεστήρα 
•  είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 
κατά τη όπισθεν 
•  έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται καθώς και δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του συνεργείου 
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 
Για την ασφαλτοκοπή ο χειριστής πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα μέσα ατομικής 
προστασίας: 
 
1. προστατευτικό κράνος 
2. γάντια εργασίας 
3. παπούτσια ασφαλείας 
4. αντανακλαστικό επενδύτη 
5. ωτασπίδες για προστασία από τον θόρυβο 
 



 

Σημειώνεται ότι: 
• Οι ιμάντες κινήσεως του τροχού κοπής πρέπει να φέρουν προστατευτικό καπάκι. 
• Ο κινητήρας του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει εξάτμιση για την μείωση θορύβου 
• Ο δίσκος του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη τη περίμετρο 
του εκτός του σημείου κοπής της ασφάλτου 
• Πρέπει να υπάρχουν κώνοι ανά 3,5μ για την παράκαμψη της κυκλοφορίας και για 
όλο το μήκος της ασφαλτοκοπής 
• Η παραπάνω απόσταση είναι ικανοποιητική για δρόμους με ταχύτητες μεγαλύτερες 
των 70 χιλιομέτρων την ώρα. 
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την εργασία σε ύψος. Αυτού του είδους οι 
εργασίες πρέπει να διενεργούνται από εργαζόμενους ανά ζεύγη, έτσι ώστε ο ένας 
εργαζόμενος να μεριμνά για την ασφάλεια του άλλου που εκτελεί εργασία σε ύψος. 
Ακόμη, επειδή οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε οδικό δίκτυο εν λειτουργία, πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση του κινητού εργοταξίου. 
Για την τακτική συντήρηση οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα μέσα 
ατομικής προστασίας: 
1. προστατευτικό κράνος 
2. μονωτικά γάντια 
3. παπούτσια ασφαλείας 
4. αντανακλαστικό επενδύτη 
5. ωτασπίδες για προστασία από τον θόρυβο 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Γενικά για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες πρέπει να τοποθετούνται 
κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης εργασιών μπροστά από τα 
μέτωπα εργασίας. Όλα τα μέσα σήμανσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια του έργου θα ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΤΠ 
<<Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 
946Β/ 9-7-2003)>> και ΠΤΠ <<Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός 
κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 946Β/ 9-7-2003)>>, θα είναι σε άριστη κατάσταση, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την εμφάνιση τους ώστε να είναι ευδιάκριτα 
από του οδηγούς. 
 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 
 
Σύμφωνα με το Π.Δ 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας για την εργασία σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», τα ΜΑΠ πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό και την 
κατασκευή τους , από πλευράς ασφάλειας και υγείας. 
Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή των 
παρακάτω οδηγιών. Κάθε εργαζόμενος 
•  θα φοράει πάντα παπούτσια ασφαλείας, κράνος και αντανακλαστικό επενδύτη όταν 
κυκλοφορεί στο χώρο του εργοταξίου 



 

•  θα χρησιμοποιεί μονωτικά γάντια όταν εργάζεται σε κυκλώματα υπό ηλεκτρική 
τάση 
•   θα φοράει πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την 
εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας και θα τα χρησιμοποιεί μόνο για τις 
προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ο οποίος 
υποχρεούται να χορηγεί οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά 
•   θα διατηρεί σε καθαρή και καλή κατάσταση τα ΜΑΠ, θα φροντίζει να τα αλλάζει 
όταν θα παρουσιάσουν φθορά και θα τα αποθηκεύει σε κατάλληλο μέρος για να μην 
καταστρέφονται. 
Η παροχή όλων των ΜΑΠ γίνεται με έξοδα της Εταιρείας με ενυπόγραφη λήψη 
αυτών από το προσωπικό . Πιο συγκεκριμένα: 
 
• ΚΡΑΝΗ 
 
Όλα τα κράνη είναι προδιαγραφών ΟE και σύμφωνα με τη ΕΝ 397 ΡΕ και σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία στο εργοτάξιο χωρίς αυτά 
 
• ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Όλα τα υποδήματα ασφαλείας είναι προδιαγραφών CE και σύμφωνα με την ΕΝ 345 
ΡΕ και είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους 
δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. Απαγορεύεται δε ρητά η χρήση 
ανοιχτού υποδήματος τύπου σαγιονάρας τόσο από τους οδηγούς των οχημάτων όσο 
και από τους υπόλοιπους εργαζομένους. 
 
• ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Είναι  υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την 
επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά και  τον κατάλληλο τύπο φόρμας. Οι 
τύποι αυτοί είναι: γενικά οι κοινές (διμερείς) φόρμες εργασίας και για το προσωπικό 
που δουλεύει πάνω στο δρόμο και ιδιαίτερα του <<σημαιοφόρους>> αντανακλαστικοί 
επενδύτες ασφαλείας σύμφωνα με την ΒΜ/40239/25-11-80 
 
• ΓΑΝΤΙΑ 
 
Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων όπως 
α) δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού 
κοφτερών και μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια 
από κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς γενικά 
β) μονωτικά γάντια ηλεκτρολόγων των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για 
ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό ηλεκτρική 
τάση 
 
• ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια , επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν 
γυαλιά ασφαλείας για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγονοασετυλίνης και γυαλιά ή 
μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. Για την αποφυγή 
ατυχημάτων στα μάτια , επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας για 



 

εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο - ασετυλίνης και γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί 
για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΤΜΗΜΑ Δ 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας και Υγείας φροντίζει ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σε 
κάθε τραυματισμένο άτομο και να υπάρχουν διαθέσιμες οι πρώτες βοήθειες. 
θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση 
μικροατυχημάτων στο εργοτάξιο. Τουλάχιστον ένα στα γραφεία του αναδόχου και ένα 
στο κτίριο του συνεργείου. Αν ένας εργαζόμενος τραυματιστεί ή προκύψει άλλο 
σοβαρό πρόβλημα υγείας, πρέπει να κληθεί κατάλληλη βοήθεια με τηλέφωνο ή άλλο 
τρόπο. Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία του ατυχήματος είναι ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο 
σχετικός κίνδυνος θα απομακρυνθεί πριν την παροχή βοήθειας στο θύμα. 
Διαπιστώνεται η κατάσταση του θύματος ως προς τις αισθήσεις του και αποφεύγεται 
όσο το δυνατό η μετακίνηση του εκτός αν πρέπει να απομακρυνθεί από κάποιο 
κίνδυνο. Ο παθών διατηρείται ζεστός και στεγνός και ελέγχεται ο σφυγμός του. Αν 
διαπιστωθεί ότι το θύμα αναπνέει με δυσκολία πρέπει αμέσως να αρχίσει τεχνητή 
αναπνοή. Αν το θύμα υποφέρει από αιμορραγία, πρέπει να εφαρμοστεί πίεση στην 
πληγή. Αν η αιμορραγία είναι από πόδι ή χέρι, πρέπει το άκρο να βρίσκεται σε ύψος 
για να μειωθεί η αιμορραγία. 
 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 
•  Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας 
πρέπει να μεταφερθεί σε πλησίον Νοσοκομείο η μεταφορά γίνεται άμεσα με 
αυτοκίνητο του εργοταξίου, εφόσον αυτή μπορεί να γίνει με ασφάλεια, ειδάλλως 
καλείται νοσοκομειακό όχημα. 
•    Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται: 
Α) ο τεχνικός ασφάλειας 
Β) ο εργοταξιάρχης 
•   Ο Τεχνικός Ασφάλειας προβαίνει σε έρευνα και ανάλυση του ατυχήματος 
προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια 
•   Ο τεχνικός Ασφάλειας ενημερώνει αμέσως την επιθεώρηση εργασίας και 
συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος 
 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ  
 
Πρόληψη Πυρκαγιάς 
 
Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 
•   Απαγορεύεται στους εργαζόμενους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η 
εκτέλεση εργασίας που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του 
εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου 
υπάρχουν εύφλεκτα υλικά . 
•  Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί 
σπινθήρα, φλόγα ή θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού . 



 

•  Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί απομακρύνοντας αμέσως 
όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα 
κλπ). 
•   Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια , για άμεση 
απομάκρυνση σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 
 
Καταπολέμηση πυρκαγιάς 
 
Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. 
Πρέπει λοιπόν να παραμένει ελεύθερο και να είναι προσιτό. Το υλικό αυτό 
προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς Απαγορεύεται 
αυστηρά η χρησιμοποίησης όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης 
πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 
 
Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς 
 
• Πυροσβεστήρες C02 για στερεά ,υγρά και αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις 
•  Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα κατά κανόνα 
•  Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων 
•  Σκαπάνες και φτυάρια 
 
Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 
 
Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, 
που βρίσκονται, για ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται. 
Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση, καθώς και υγρά καύσιμα. Ο χώρος πρέπει να 
διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται περιοδικά 
αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. Οι χώροι καυσίμων πρέπει να διατηρούνται 
καθαροί και να απομακρύνονται σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά. 
Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για κατάσβεση σε στερεά και για ελαφρά στερεά 
υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ και να αποφεύγεται η χρήση 
πυροσβεστήρων σκόνης ή C02. Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Φ.Α.Υ) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσ/νίκη  2  / 1  /2017 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΙΜ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 
Μηχ/γος Μηχ/κός με Β’ β. 

Θεσ/νίκη  5  / 1  /2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ του 
Τμημ.Σ.E. 

Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΠ. ΒΛΑΧΒΕΗΣ 
Πολ/κός Μηχ/κός με Α' β. 

Θεσ/νίκη  5  / 1  /2017 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

Με την 
υπ’αριθμ.175779/5031ΠΕ 

Απόφαση μας 
Ο αν. ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ  

Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 

ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
Πολ/κός Μηχ/κός με Α' β 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Τμ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018  
 
ΠΡΟΫΠΟΛ:   245.000,00 € (συμπερ.του ΦΠΑ) 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
( Π.Δ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10) 

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
              ΤΜΗΜΑ Α' -      ΓΕΝΙΚΑ 
              ΤΜΗΜΑ Β' -      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
 

(Π.Δ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10) 
 
ΤΜΗΜΑ Α  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Το αντικείμενο των εργασιών ανήκει στην κατηγορία της παροχής υπηρεσιών σε Δημόσιο 
Φορέα και αφορά την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών/ φθορών των εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης των επαρχιακών οδών του Νομού Θεσσαλονίκης, για χρονικό 
διάστημα δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών. Η παρούσα παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται 
από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών από Ιδίους Πόρους (απόφαση 
28/2016 με θέμα: «Έγκριση προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2016 των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ / αριθ. ενάρ. έργου  
2131ΘΕΣ002ΙΔΠ16) όπως έχει τροποποιηθεί από την απόφαση 221/2016 με ΑΔΑ: 
ΩΔ5Ρ7ΛΛ-ΙΕΧ. 
  
 
2.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
 
Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης παροχής υπηρεσιών συντήρησης είναι ο τηλεματικός 
έλεγχος της λειτουργίας, η περιοδική επιθεώρηση και η τακτική συντήρηση των 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, αρμοδιότητας Δ.Τ.E.Π.Ε.Θ., που είναι 
εγκατεστημένες σε διασταυρώσεις του οδικού επαρχιακού δικτύου του Νομού Θεσσαλονίκης, 
καθώς και η αποκατάσταση φθορών – βλαβών τούτων κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, με 
επιτόπια επίσκεψη των υπόψη εγκαταστάσεων από εξειδικευμένους τεχνικούς του Παρόχου 
των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών. 
Το εν λόγω αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει πιο αναλυτικά: 
α) Τον τηλεματικό έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των εγκ/σεων, την επιθεώρησή 
τους σε περιοδικά χρονικά  διαστήματα τους, καθώς και τις εργασίες τακτικής (προληπτικής) 
συντήρησης τούτων (αντικατάσταση λαμπτήρων, κ.λ.π.). 
β) Τις εργασίες έκτακτης συντήρησης (αποκατάστασης φθορών/βλαβών) των 
εγκαταστάσεων. 
γ) Την αποκατάσταση φθορών των εγκαταστάσεων που οφείλονται σε δυναμικά αίτια. 
δ) Τις εργασίες τροποποιήσεων & βελτιώσεων των εγκ/σεων φωτεινής σηματοδότησης. 
Οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, στις οποίες θα ασκούνται οι παραπάνω δράσεις 
είναι οι ακόλουθες: 

1. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Διασταύρωση Καζίνου 
2.        >>                   >>  Αναστροφή HYATT  
3.        >>                   >>  Στροφή Ν.Ρυσίου 
4.        >>                   >>  Διασταύρωση Καρδίας 
5.        >>                   >>  Διασταύρωση  Τριλόφου 

5α.        >>                   >>  Διασταύρωση  Επανομής 
6.        >>                   >>  Σχολής Κωνσταντινίδη 
7.        >>                   >>  1ος Κόμβος Περαίας 
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8.        >>                   >>  2ος Κόμβος Περαίας 
9.        >>                   >>  3ος Κόμβος Περαίας (Σχολ.) 

10.        >>                   >>  Κόμβος Μασούτη Περαίας 
11.        >>                   >>  Κόμβος Ν.Επιβατών 
12.        >>                   >>  Εγκαταστάσεις Κ.Α.Ο.Α. 
13.        >>                   >>  Πεζόκομβος Αγίας Τριάδας 
14.        >>                   >>  Κόμβος Κερασιάς 
15.        >>                   >>  Κόμβος Μηχανιώνας 
16.        >>                   >>  Κόμβος Αγγελοχωρίου 
17. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΕΠΑΝΩΜΗΣ Διάβαση πεζών Πλαγιαρίου 
18.        >>                   >>  Κόμβος 2ου Δ.Σ. Επανωμής 
19. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ - ΕΠΑΝΩΜΗΣ Διασταύρ.προς Μηχανιώνα 
20. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΣΟΥΡΩΤΗΣ Πεζόκομβος Αγ.Παρασκευής 
21. Ν.ΡΥΣΙΟΥ - ΣΟΥΡΩΤΗΣ Κόμβος Ταγαράδων 
22. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ Κόμβος "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ" 
23. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κόμβος Βίλλας Ρίτζ 
24.        >>                   >>  Σταθμός Λεωφορ. Χορτιάτη 
25.        >>                   >>  Διαστάυρ. προς Ν 7/51 
26.        >>                   >>  Πεζόκομβος Γυμν. Ν 7/51 
27.        >>                   >>  Βενιζέλου- Κομνηνών 
28. ΕΠ.Ο. ΠΑΝΟΡΑΜ. - ΘΕΡΜΗΣ Κόμβος οδού Περικλέους 
29.        >>                   >>  Κόμβος οδού Πυθαγόρα 
30 ΕΠ.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ Κόμβος PRAKTIKER 
31. ΟΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ Κόμβος Γερμαν. Σχολής 
31α.        >>                   >>  Κόμβος Αριστοτελείου Κολεγ. 
32. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κόμβος Οικ. ΓΑΛΗΝΗΣ 
33.        >>                   >>  Κόμβος Ο.Α.Ε.Δ. 
34. ΕΠ.ΟΔ. ΕΞΟΧΗΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Κόμβος Οικισμού Πεύκων 
35.        >>                   >>  Κόμβος Νοσ."Παπανικολάου" 
36. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ Κόμβος Στρατοπέδου 
37. ΛΑΓΚΑΔΑ - ΡΕΝΤΙΝΑΣ Κόμβος Ευαγγελισμού 
38.        >>               >>  Kόμβος Προφήτη 
39.        >>               >>  Κόμβος Νυμφόπετρας 
40. ΛΑΓΚΑΔΑ - ΡΕΝΤΙΝΑΣ Κόμβος Μικρής Βόλβης 
41.        >>               >>  Προειδοπ. Κολχικού 
42.        >>               >>  Διαστ. οδού προς Λαγκαδίκια 
43.        >>               >>  Κόμβος Μεγάλης Βόλβης 
44. ΛΑΓΥΝΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΑ Κόμβος Περιβολάκι 
45.        >>               >>  Κόμβος Καβαλάρι 
46. ΒΡΑΣΝΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥ Κόμβος Βρασνών 
47. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Πεζόκομβος Δημ. Σχολείου 
48. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΤΗΣ Διαστ.οδ.Σχολείου-Κ.Καραμ. 
49. ΑΓΧΙΑΛΟΥ - ΚΙΛΚΙΣ Προειδοπ. Ξηροχωρίου 
50.        >>               >>  Κόμβος Ν.Μεσήμβριας 
51. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΚΛΕΙΔΙΟΥ Κόμβος Μαλγάρων 
52. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Πεζόκομβ. Γυμνασ. Χαλάστρας 
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53. ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΣΙΝΔΟΥ Κόμβος Δημ.Σχολ. (Πέτρινο) 
54. ΛΑΓΚΑΔΑ  Κόμβος Λουτρών / Αχ.Τζαλίλη 
55. ΟΔΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Συμμαχική οδός  
56.        >>               >>  Κόμβος Βερόπουλου 
57.       >>               >>  Κόμβος οδ. Κονταξοπούλου 
58. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Αγ.Αθανάσιος κόμβος Κ1 
59.        >>                   >>  Αγ.Αθανάσιος κόμβος Κ2 
60. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Πεζόκομβος Γυμνασ. Κυμίνων 
61. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Κόμβος Κ1 (Καπ.Άγρα) 
62.        >>                   >>  Κόμβος Κ2 (Π.Μελά) 
63. ΕΠ.ΟΔΟΣ ΕΞΟΧΗΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Οδός Νερομύλων 
63α.        >>                   >>  Διάβαση πεζών 

 
3.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Κύριος του έργου είναι το Ελληνικό Δημόσιον και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων) 
με έδρα την οδό Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη. 
 
4.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ 
 
Συντάξας του ΦΑΥ είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με έδρα την οδό Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΑΥ  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

    
    
    
    
    
    
      
    

 
ΤΜΗΜΑ Β 
 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Συμπεριλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη 
 
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Α. ΥΛΙΚΑ 
 
ΥΠΟΒΑΣΗ 3A:       0-150 
BAΣH:        0-155 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ:  Α265 
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ΣΗΜΑΝΣΗ:   Τεχνική  Περιγραφή 
 
Β. ΕΔΑΦΟΣ 
 
Σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης οι εκσκαφές που θα γίνουν θα είναι σε έδαφος γαιώδες, 
ημιβραχώδες. 
 
3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
Προβλέπεται ενημέρωση των θέσεων των δικτύων (Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. - ΥΠΟΓΕΙΑ - ΕΝΑΕΡΙΑ), 
εάν τούτο απαιτηθεί για την ορθολογική παροχή υπηρεσιών. 
 
Β. ΘΕΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις. 
 
Γ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις. 
 
Δ. ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΠΟΠΙΕΣΗ Η ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις. 
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