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Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2 m 34 50
Πιλλαρ Μετρητη/ Σύνδεση μετρητου ΔΕΗ τεμ 35 1

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm m 36 180
Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας, "μεγάλης" 
χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι οκτώ (8) ομάδες
σηματοδοτών τεμ 40 1

Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) 
πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) τεμ 41 1
Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) 
πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ). τεμ 42 4
Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός
δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι). τεμ 43 4

Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών
(3) πεδίων, Φ 300 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) τεμ 44 3
Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης
προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm  και φωτ.ενδείξεων (κι-
κι). τεμ 45 2
Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου,
διατομής 21Χ1,5 mm2 m 46 120
Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου,
διατομής 5Χ1,5 mm2 m 47 50
Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 
ζευγών, διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm2 m 48 180
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής
σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2'') και
πάχους 3,2 mm m 49 30
Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm τεμ 51 6
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμάριου μικτονόμησης και
στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ τεμ 52 1

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής
της εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ τεμ 53 1
Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης τεμ 54 2
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα τεμ 55 3
Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης τεμ 56 2
Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα τεμ 57 3
Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω
από οδόστρωμα m 58 30
Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών τεμ 59 4

  
 . 

. .



2

Περιεχόμενα

Σελ.
1 Αντικείμενο της μελέτης 3

2 Περιοχή μελέτης 3

3 Υφιστάμενη κατάσταση – εντοπισμός προβλημάτων 3

4 Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων 4

5 Τεχνικές προδιαγραφές 6

5 Ανάλυση αποτελεσμάτων - Προτάσεις 6

Παράρτημα 7



3

1. Αντικείμενο της μελέτης.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η εγκατάσταση φωτεινής
σηματοδότησης στην συμβολή της οδού Ιωάννου Χρήστου με την οδό Αερ. 
Ροδοκανάκη. Η λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης στην συμβολή της Αερ. 
Ροδοκανάκη με Λεωφ Ενώσεως σε απόσταση 170,00μ περίπου από τον υπό μελέτη
κόμβο δημιουργεί την ανάγκη σύνδεσης του με τον υφιστάμενο ώστε να λειτουργούν
παράλληλα και στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος.

Η μελέτη αφορά την δημιουργία προγράμματος λειτουργίας της φωτεινής
σηματοδότησης, την σύνταξη πινάκων ενδιάμεσων χρόνων, τον εντοπισμό των
θέσεων εγκατάστασης των ιστών των σηματοδοτών, και τον σχεδιασμό του επιπλέον
εξοπλισμού που θα απαιτηθεί (διαγραμμίσεις, βέλη, διαβάσεις, ρυθμιστικές
πινακίδες).

2. Περιοχή μελέτης.

Τα παραπάνω σημεία επιλέχθηκαν ως τα πλέον προβληματικά όσον αφορά
τους χρόνους αναμονής των αριστερά στρεφόντων για έξοδο τις περιόδους αιχμής
βάση των κυκλοφοριακών φόρτων που μετρήθηκαν από την υπηρεσία μας.

Παρά το γεγονός της προώθησης των μονοδρομήσεων, ως μέτρο ρύθμισης της
κυκλοφορίας, έναντι της εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, επιλέχθηκε η
τοποθέτηση σηματοδοτών στα παραπάνω σημεία τόσο γιατί η λύση της
μονοδρόμησης δεν ήταν εφικτή εξαιτίας την έλλειψης εναλλακτικών διαδρομών όσο
και εξαιτίας των μικρών διατομών και της έλλειψης χώρου για την γεωμετρική
διαρρύθμιση τους.   

3. Υφιστάμενη κατάσταση – εντοπισμός προβλημάτων.

Με την ολοκλήρωση της περίφραξης και της διαμόρφωσης του
απαλλοτριωμένου χώρου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διακόπηκε η
σύνδεση των οδών Ιωάννου Χρήστου, Χρυς.. Γανιάρη και Γέρακα από την Λεωφ
Ενώσεως. Στο έργο της περίφραξης περιλαμβάνονταν και η επέκταση της οδού
Ιωάννου Χρήστου προς Βορρά έως την οδό Αερ. Ροδοκανάκη. 
Με δεδομένο ότι :

· Η διαθέσιμη επιφάνεια δεν επαρκεί για τον σχεδιασμό ενός ασφαλούς
ισόπεδου κόμβου.

· Στο σημείο συμβολής των δύο οδών το πλάτος της Αερ Ροδοκανάκη
μειώνεται από 8,50μ σε 6,00μ

· Δυτικά του κόμβου και εκτός απαλλοτρίωσης υπάρχει ένα ασκεπές ερείπιο το
οποίο εμποδίζει την ορατότητα προς την οδό Αερ. Ροδοκανάκη

· Στην περιοχή λειτουργούν τέσσερεις χώροι στάθμευσης με συνεχή είσοδο και
έξοδο οχημάτων στην οδό Αερ. Ροδοκανάκη.

· Ο κόμβος γειτνιάζει με ένα μεγάλο αριθμό εμπορικών καταστημάτων και
Πιστωτικών ιδρυμάτων (Πειραιώς, Εθνική, Πίστεως) και η κίνηση πεζών από
και προς τους χώρους στάθμευσης είναι συνεχής.
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Ως ασφαλέστερη λύση επιλέχθηκε η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών.

4. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων.

Mετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων προκειμένου να καταστρωθεί το
πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης της μελετώμενης συμβολής, δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν καθώς ο κόμβος είναι υπό κατασκευή. 
Σημειώνεται ότι εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων φόρτων έγινε παραδοχή ανάληψης
κυκλοφοριακού φόρτου με μεγέθη αντίστοιχα με αυτά που μετρήθηκαν στην
συμβολή Αερ. Ροδοκανάκη με Βερίτη. Ο προγραμματισμός των σηματοδοτών
άλλωστε θα αναδιαμορφωθεί και στην φάση εφαρμογής του συστήματος στην πράξη.
Σκαρίφημα της περιοχής του κόμβου καθώς παρουσιάζονται στην εικόνα που
ακολουθεί.

-  . 

Οι φόρτοι μετά την αναγωγή για κάθε μια από τις κινήσεις παρουσιάζονται
στο πίνακα που ακολουθεί:
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ΩΡΑ 1 2 3 4 5 6

10:30-11:00 82 15 68 39 69 27

11:00-11:30 103 13 60 26 84 31

11:30-12:00 90 10 66 27 63 36

12:00-12:30 107 24 87 40 91 39

12:30-13:00 89 14 82 33 70 32

13:00/13:30 122 15 80 30 89 47

13:30-14:00 139 17 86 32 102 53

14:00-14:30 73 18 78 24 58 32

ΣΥΝΟΛΑ 805 126 607 251 626 297

 
 1:   ( )      .  



6

5. Τεχνικές προδιαγραφές
Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ
ΔΜΕΟ/ο/4319/2013 - ΦΕΚ 3007/Β/26-11-2013 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο
«Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για
φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών». Αντίστοιχα οι
λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις των ρυθμιστών κυκλοφορίας θα πρέπει
να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254
/2014 - ΦΕΚ 1321/Β/23-05-2014 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Έγκριση του
τεχνικού κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές
φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών»

6. Ανάλυση αποτελεσμάτων – Προτάσεις.
Από την ανάλυση των κυκλοφοριακών δεδομένων που μετρήθηκαν, 

προέκυψαν τα προγράμματα σηματοδότησης για κάθε μια συμβολή, τα οποία
επισυνάπτονται στο παρών τεύχος.

Στον άξονα της οδού Αερ. Ροδοκανάκη εξαιτίας της μικρής απόστασης
(170,00μ) με την συμβολή της με την Λεωφ Ενώσεως επιλέχθηκε συντονισμένη
σηματοδότηση σύμφωνα με την οποία η σηματοδότηση των διαδοχικών κόμβων μίας
οδού γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής ροή (πράσινο
κύμα). Σε αυτήν την περίπτωση είτε χρησιμοποιείται μία κύρια μονάδα ρύθμισης που
συντονίζει τις τοπικές μονάδες κάθε κόμβου ή η άμεση επικοινωνία μεταξύ των δύο
μονάδων ρύθμισης. Η σηματοδότηση στον κόμβο Αερ. Ροδκανάκη με Λεωφ
Ενώσεως έχει κατασκευασθεί με στοιχεία από την εταιρεία sagem και είναι
απαραίτητο τα υλικά της σηματοδότησης του νέου κόμβου να έχουν την δυνατότητα
επικοινωνίας με τον υφιστάμενο ώστε να λειτουργούν συντονισμένα. 

Σε όλες στις συμβολές θα υλοποιηθούν διαβάσεις για τους πεζούς και θα
τοποθετηθούν πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας σε όσα σημεία απαιτηθεί. Τα
παραπάνω παρουσιάζονται στα διαγράμματα σηματοδότησης που συνοδεύουν την
μελέτη.

Το πρόγραμμα λειτουργίας σηματοδότησης και πίνακας ενδιάμεσων χρόνων
που συνοδεύουν την μελέτη είναι ενδεικτικός. Επισημαίνουμε ότι ο ανάδοχος έχει
υποχρέωση να υποβάλει στην υπηρεσία προς έγκριση το πρόγραμμα σηματοδότησης
της συντονισμένης λειτουργίας των δύο κόμβων και τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα υποβληθεί στην
υπηρεσία ο φάκελος μητρώου.

Χίος        / 02/2017
Ο

Συντάξας
Ο

Προϊστάμενος  
της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου

Αποστολής Μιχάλης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β βαθμό

Παπαλάνης Ελευθέριος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό



7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1 4 4

2 4 3

3 4 4 3

21 5 6

22 7

ΚΟΜΒΟΣ:Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ-ΑΕΡ.ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ  :ΧΙΟΣ

31 2 22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

21

ΕΚ
Κ

ΕΝ
Ω

ΣΗ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Χρονι κό δι άκενο  
(gap)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 65 38 43
2 2 65 25 30
3 3N 42 61 19
4 21 42 59 17
5 22 64 35 41
6 1βκ 65 38 43 κι
7 2κ 65 25 30 κι
8 3βκ 42 61 19 κι
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΚΟΜΒΟΣ:ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΕΡ.ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ                                                                             ΔΗΜΟΣ  :ΧΙΟΣ Ι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           :
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :5.30-1.30
ΠΕΡΙΟΔΟΣ :70  GSP=20

α/α
Πράσινο

αρχή Πράσινο τέλος offset=0

Ο κόμβος θαείναι σε συντονισμό με τον κόμβο
Αερ. Ροδοκανάκη με Λεωφ Ενώσεως και εχουν
κοινή σταθερή περίοδο 70 δλ
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