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1.1 Ονομασία, Αντικείμενο & 

Στόχοι Έργου 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της 

σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου 

Αμπελοκήπων– Μενεμένης και της Διευρωπαϊκής 

Εταιρείας Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης 

και Πληροφορικής ΑΕ (TREDIT S.A.) την 15η 

Ιουνίου 2018 με σκοπό την εκπόνηση της μελέτης 

που τιτλοφορείται «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμπελοκήπων–

Μενεμένης». 

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση ενός 

Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο 

Αμπελοκήπων–Μενεμένης όπου μέσα από την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων 

οδικών υποδομών θα διαμορφωθούν καλύτερες 

και ασφαλέστερες συνθήκες διαβίωσης και 

μετακίνησης για όλους τους κατοίκους, 

εργαζομένους και επισκέπτες του Δήμου. Προς 

την επίτευξη του αντικειμένου θα εφαρμοστεί μία 

σύγχρονη προσέγγιση συγκοινωνιακού 

σχεδιασμού, ήτοι: α) Προώθηση ΜΜΜ και 

εναλλακτικής μετακίνησης, β) Ολιστική θεώρηση 

κυκλοφοριακών, πολεοδομικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονομικών 

παραμέτρων, γ) Συνεργασία και συντονισμός 

συναρμόδιων φορέων, δ) Αξιοποίηση 

υφιστάμενων υποδομών, ε) Αξιοποίηση νέων 

τεχνολογιών και καινοτομίας, στ) Προσαρμογή 

στις ειδικές συνθήκες της περιοχής. 

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Αμπελοκήπων–Μενεμένης 

περιλαμβάνει, σύμφωνα και με την 

προβλεπόμενη Τεχνική του Περιγραφή τα 

ακόλουθα 5 στάδια: 

• Σ1. Καθορισμός Στόχων: Έχει ως αντικείμενο 

τον καθορισμό των βασικών στόχων 

(ποιοτικών και ποσοτικών), οι οποίοι και θα 

πρέπει να επιτευχθούν με την εκπόνηση του 

ΣΒΑΚ. 

• Σ2. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης: Έχει 

σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά την 

προσφορά σε υποδομές και τη ζήτηση για 

μετακινήσεις 

• Σ3. Καθορισμός και έλεγχος σεναρίων: 

Διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων 

κυκλοφοριακής οργάνωσης λαμβάνοντας 

υπόψη το κοινό όραμα, τις ευκαιρίες και τους 

περιορισμούς που εντοπίσθηκαν στο 

προηγούμενο στάδιο 

• Σ4. Εκτίμηση επιπτώσεων και αξιολόγηση 

σεναρίων: Έχει ως αντικείμενο την 

εξειδίκευση των προτεινόμενων μέτρων για 

κάθε εναλλακτικό σενάριο, καθώς και τη 

συνολική αξιολόγηση του κάθε σεναρίου, που 

έχει προταθεί στο προηγούμενο στάδιο. 

• Σ5. Διαμόρφωση Σχεδίου Υλοποίησης: Έχει 

ως αντικείμενο τη διαμόρφωση του σχεδίου 

υλοποίησης του ΣΒΑΚ, την προετοιμασία του 

Σχεδίου δράσης, την κοστολόγηση των 

προτεινόμενων μέτρων ανά χρονικό ορίζοντα 

και τη σύνταξη της τελικής έκδοσης του 

ΣΒΑΚ. 

Το όλο έργο εκπόνησης του ΣΒΑΚ αναλύεται σε 

Πακέτα εργασίας και σε επί μέρους 

Δραστηριότητες και συνοδεύονται από τα 

αντίστοιχα παραδοτέα, τα οποία περιγράφονται 

λεπτομερώς στο Τεχνικό αντικείμενο. 

Η εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αμπελοκήπων–

Μενεμένης πρωτοξεκίνησε το 2016, και ύστερα 

από διακοπή ενός περίπου έτους για νομικούς και 

διαδικαστικούς κυρίως λόγους, συνεχίστηκε με 

την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

και του εξωτερικού Συμβούλου τον Ιούνιο του 

2018. Τον Δήμο συνέδραμε αρχικά επιστημονική 

ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης μέσω Προγραμματικής Σύμβασης 

με την οποία είχαν αρχίσει και ολοκληρωθεί 

ορισμένες από τις προβλεπόμενες 

δραστηριότητες. Μέλη της αρχικής ομάδας 

περιλαμβάνονται στην σύνθεση της νέας ομάδας 

συμβούλων εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη 

συνέχεια και αξιοποίηση των εργασιών που έχουν 

ήδη πραγματοποιηθεί. 

Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους βασίζεται 

εξ’ ολοκλήρου στις εργασίες που ολοκληρώθηκαν 

στους τρεις πρώτους μήνες της νέας σύμβασης. 

Στην παρούσα φάση εκπονείται το Στάδιο 3 (Σ3) 
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κατά το οποίο πραγματοποιείται καθορισμός και 

έλεγχος των σεναρίων κινητικότητας που έχουν 

καθοριστεί για τον Δήμο Αμπελοκήπων–

Μενεμένης. Στο στάδιο αυτό θα γίνει η 

διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων για το 

μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τους 

περιορισμούς που εντοπίσθηκαν στη φάση της 

καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης 

κατάστασης, τα αποτελέσματα της 1ης 

Συνάντησης της Ειδικής Επιτροπής του έργου, το 

κοινό όραμα του Δήμου για την κινητικότητα, ενώ 

θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάφεια με τις 

προτεραιότητες που έχουν τεθεί και 

περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, 

καθώς και με τα υπό υλοποίηση και 

προγραμματιζόμενα έργα του Δήμου. 

Το παρόν τεύχος αποτελεί την Τεχνική Έκθεση 

του Παραδοτέου D4.1 με τίτλο «Τεχνική έκθεση 

ανάπτυξης μαθηματικού υποδείγματος» και 

αφορά στο Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ-4), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

της προκήρυξης. Το Παραδοτέο D4.1 

περιλαμβάνει την περιγραφή της μεθοδολογίας 

ανάπτυξης και εφαρμογής του μαθηματικού 

υποδείγματος της υφιστάμενης κυκλοφοριακής 

κατάστασης στον Δήμο Αμπελοκήπων–

Μενεμένης. 

Το Πακέτο Εργασίας 4 που αφορά στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή του μοντέλου προσομοίωσης της 

κυκλοφορίας θα ολοκληρωθεί με το Παραδοτέο 

D4.2 με τίτλο «Περιγραφή μοντέλων σεναρίων 

παρεμβάσεων και αποτελέσματα συγκριτικής 

αξιολόγησης» όπου γίνεται η εφαρμογή του 

μοντέλου και η συγκριτική αξιολόγηση των 

εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας όπως αυτά 

θα παρουσιαστούν στο Παραδοτέο D5.1 με τίτλο 

«Έκθεση εναλλακτικών σεναρίων». 

1.2 Χρονοδιάγραμμα Έργου 

Η μελέτη περιλαμβάνει πέντε Στάδια και ο 

συνολικός χρόνος για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της μελέτης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Ενότητα Γ του Τεύχους Τεχνικών 

Δεδομένων της προκήρυξης, ορίζεται σε 8 μήνες 

από την υπογραφή του συμφωνητικού, ενώ στο 

συνολικό χρόνο υπολογίζεται χρονικό διάστημα 

δύο περίπου μηνών για ενδιάμεσες εγκρίσεις. Ο 

καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού 

αντικειμένου καθορίζεται σε 6 μήνες. 

Ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως εξής: 

• 1ο Στάδιο: Καθορισμός στόχων-Διαβούλευση 

στο πλαίσιο της προκαταρκτικής πρότασης 

σε 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

• 2ο Στάδιο: Ανάλυση υπάρχουσας 

κατάστασης σε 3 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης.  

• 3ο Στάδιο: Καθορισμός και έλεγχος 

εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής 

οργάνωσης σε 3 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης (παραδοτέο αποτελεί η 

παρούσα Τεχνική Έκθεση). 

• 4ο Στάδιο: Εκτίμηση επιπτώσεων και 

αξιολόγηση σεναρίων σε 4 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

• 5ο Στάδιο: Διαμόρφωση Σχεδίου Υλοποίησης 

σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Ανάπτυξη μαθηματικού 

(κυκλοφοριακού) υποδείγματος 
περιοχής μελέτης
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2.1 Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη του μαθηματικού υποδείγματος για 

τον Δήμο Αμπελοκήπων–Μενεμένης αποτελεί 

σημαντική συνιστώσα της μεθοδολογίας 

υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας του Δήμου. Η ανάπτυξη και η 

προσαρμογή του μαθηματικού υποδείγματος έχει 

ως στόχο την προσομοίωση της υφιστάμενης 

κατάστασης, την αξιολόγησή της, καθώς και την 

προσομοίωση και αξιολόγηση των 

προτεινόμενων εναλλακτικών σεναρίων 

κυκλοφοριακής οργάνωσης. Η χρήση του 

μαθηματικού υποδείγματος θα δώσει τη 

δυνατότητα ποσοτικοποιημένης αξιολόγησης των 

παρεμβάσεων που θα προταθούν στο πλαίσιο 

του ΣΒΑΚ.  

Αποτυπώνοντας τις διαφορετικές μελλοντικές 

καταστάσεις, δίνεται η ευκαιρία να αξιολογηθούν 

χωριστά, αλλά και συνδυασμένα οι συνέπειες των 

υφιστάμενων τάσεων, τα μέτρα που έχουν 

προγραμματιστεί, καθώς και νέες επιλογές 

πολιτικής κινητικότητας. Εξετάζοντας τα 

αποτελέσματα αυτών των διαφορετικών 

σεναρίων δίνεται η δυνατότητα να τεθούν 

ρεαλιστικοί στόχοι και δείκτες 

αποτελεσματικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

είναι η πρώτη φορά που στον Δήμο 

Αμπελοκήπων–Μενεμένης θα αναπτυχθεί ένα 

μαθηματικό κυκλοφοριακό υπόδειγμα. 

Για την ανάπτυξη του υποδείγματος 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως διαδεδομένο λογισμικό 

μακροσκοπικής προσομοίωσης, ενώ για την 

ανάπτυξή του απαιτούνται τόσο κυκλοφοριακά 

δεδομένα όσο και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα 

σε επίπεδο Οικοδομικού Τετραγώνου. Για τη 

συλλογή των κυκλοφοριακών δεδομένων 

πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες επιτόπιες 

έρευνες, καταγραφές και μετρήσεις, ενώ τα 

κοινωνικοοικονομικά δεδομένα προέρχονται από 

τη βάση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ1. 

 

                                                 
1 Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ως επί το 
πλείστον στα ΠΕ-2 και ΠΕ-3. 

2.2 Μεθοδολογία Ανάπτυξης 

Προσφοράς 

Τα μαθηματικά υποδείγματα προσομοίωσης της 

κυκλοφοριακής κατάστασης στοχεύουν στην 

αναπαράσταση - απεικόνιση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις μεταφορές 

και στην πρόβλεψη και σύγκριση καταστάσεων 

που δεν υπάρχουν ακόμη (δηλαδή μελλοντικά 

σενάρια) με ποσοτικούς όρους. Στην παρούσα 

ενότητα γίνεται αναφορά στη δόμηση της 

προσφοράς του δικτύου της περιοχής μελέτης, 

όπως είναι η ανάπτυξη του ζωνικού συστήματος 

και του συγκοινωνιακού δικτύου. 

 

2.2.1 Καθορισμός περιοχής 
ανάπτυξης μαθηματικού 
υποδείγματος 

Όπως αναλύθηκε ενδελεχώς σε προηγούμενο 

παραδοτέο, ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης 

δημιουργήθηκε ύστερα από τη συνένωση των 

Δήμων α) Αμπελοκήπων και β) Μενεμένης. Οι 

δύο πρώην Δήμοι αποτελούν τις δύο Δημοτικές 

Ενότητες (ΔΕ) του σημερινού Δήμου. Ως εκ 

τούτου ο υπάρχων Δήμος δεν αναπτύχθηκε 

οικιστικά κατά ενιαίο τρόπο και δεν διαθέτει μέχρι 

στιγμής ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό. Γενικά, 

παρατηρείται ότι η ΔΕ Αμπελοκήπων έχει 

αναπτυχθεί πλήρως οικιστικά, αντίθετα με τη ΔΕ 

Μενεμένης, η οποία λόγω της διέλευσης κύριων 

οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων εισόδου στο 

ΠΣΘ (η περιοχή της ΔΕ Μενεμένης αποτελεί τη 

«Δυτική Είσοδο» στο ΠΣΘ) χαρακτηρίζεται από 

περιορισμένη οικιστική ανάπτυξη (εντός σχεδίου 

περιοχή), συγκεντρώνοντας ένα μικρό τμήμα 

αστικών περιοχών κατοικίας, το οποίο 

παρουσιάζει σημαντικές ασυνέχειες, ενώ η 

υπόλοιπη περιοχή συγκεντρώνει κυρίως χρήσεις 

εξωαστικού χαρακτήρα, κυρίως διαμετακόμισης 

και αποθήκευσης, σε συνδυασμό με κάποιες 

χρήσεις του δευτερογενή τομέα. Σημειώνεται ότι ο 

συνοικισμός του Δενδροποτάμου δεν βρίσκεται 

σε άμεση επαφή με την υπόλοιπη ΔΕ Μενεμένης, 
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αλλά βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την 

«εξωαστική» περιοχή, φιλοξενεί σημαντικό 

αριθμό αθίγγανων και θεωρείται υποβαθμισμένη 

περιοχή. 

Ως εκ τούτου η ομάδα μελέτης λαμβανομένου 

υπόψη τη διάρθρωση των χρήσεων γης, την 

κυκλοφοριακή οργάνωση, καθώς και την περιοχή 

όπου θα είναι χωροθετημένο το μεγαλύτερο 

μέρος των προτεινόμενων παρεμβάσεων έκρινε 

σκόπιμο η περιοχή εφαρμογής του υποδείγματος 

να μην συμπεριλαμβάνει το σύνολο της εντός 

σχεδίου περιοχής. Ήτοι, το κυκλοφοριακό 

υπόδειγμα που θα αναπτυχθεί στον Δήμο 

Αμπελοκήπων–Μενεμένης περιλαμβάνει το 

σύνολο της ΔΕ Αμπελοκήπων και το μεγαλύτερο 

κομμάτι της ΔΕ Μενεμένης (εκτός ενός τμήματος 

νοτίων της οδού Γιαννιτσών στην Πολεοδομική 

Ενότητα Βόσπορου και των Πολεοδομικών 

Ενοτήτων Άγιος Νεκτάριος 1 και Άγιος Νεκτάριος 

2). 

 

Σχήμα 2.1 Περιοχή εφαρμογής μαθηματικού υποδείγματος 

2.2.2 Ανάπτυξη ζωνικού συστήματος 

Το υπόδειγμα που θα αναπτυχθεί έχει ως στόχο 

έχει την αναπαράσταση των κυκλοφοριακών 

λειτουργιών του οδικού δικτύου στην εξεταζόμενη 

περιοχή. Μετά από ανάλυση των 

χαρακτηριστικών της εξεταζόμενης περιοχής, η 

ομάδα μελέτης κατέληξε σε ένα σύστημα 30 

κυκλοφοριακών ζωνών εκ των οποίων οι 15 

(Ζώνες 1–15) χωρίζουν την περιοχή μελέτης σε 

μικρότερες υπο-περιοχές με παρόμοια κοινωνικό-

οικονομικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά. Οι 

ζώνες 16–26 λειτουργούν ως «είσοδοι - έξοδοι» 

(gates) στην περιοχή μελέτης. Επιπλέον, 

δημιουργήθηκαν και ορισμένες ψευδοζώνες, οι 

οποίες δεν θα καταγραφούν στο κυκλοφοριακό 

υπόδειγμα, αλλά δημιουργήθηκαν με στόχο να 

καταγραφούν μετακινήσεις, οι οποίες θα έχουν 

ως προέλευση ή προορισμό την ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου και είναι οι εξής: 

• 27: περιοχή Δενδροποτάμου 

• 28: Λαχαναγορά 

• 29: περιοχή Καλοχωρίου 

• 30: περιοχή πέραν της εσωτερικής 

Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης 
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Σχήμα 2.2 Το Ζωνικό Σύστημα του Μαθηματικού Υποδείγματος 

2.2.3 Ανάπτυξη συγκοινωνιακού 
δικτύου 

Για το έτος βάσης 2018, τα δεδομένα προσφοράς 

που αναπαριστούν την περιοχή μελέτης είναι: 191 

κόμβοι (nodes) και 574 οδικά τμήματα (links). 

Οι κόμβοι που επιλέχθηκαν για τη δημιουργία του 

υποδείγματος είναι αυτοί που απαιτούνται για την 

επαρκή διασύνδεση των παραπάνω οδικών 

τμημάτων, έτσι ώστε να δημιουργείται το 

αντιπροσωπευτικό οδικό δίκτυο της πόλης 

συμπεριλαμβανομένων των κόμβων στους 

οποίους πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις πεδίου 

φόρτου/σύνθεσης της κυκλοφορίας και 

στρεφουσών κινήσεων. 

Το Σχήμα 2.3 παρουσιάζει μια σχηματική 

απεικόνιση των κόμβων και των οδικών 

τμημάτων για το έτος βάσης 2018, όπως 

εμφανίζονται στο υπόδειγμα που αναπτύχθηκε 

για την περιοχή μελέτης. 

 

Σχήμα 2.3 Το Συγκοινωνιακό Δίκτυο του Μαθηματικού Υποδείγματος 
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2.2.4 Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου-
Συναρτήσεις Φόρτου/Καθυστέρησης 

Προκειμένου να αναπαρασταθούν οι ιδιότητες 

των διαφόρων οδικών τμημάτων ως προς την 

λειτουργική και κυκλοφοριακή τους ικανότητα, 

ήταν απαραίτητη η ιεράρχηση του οδικού δικτύου 

της περιοχής μελέτης και η απόδοση των 

αντίστοιχων χαρακτηριστικών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, τα οδικά τμήματα ιεραρχήθηκαν σε 

πέντε κατηγορίες (link - types): 

• Ελεύθερη/ ταχεία Λεωφόρος  

• Κύρια Αρτηρία 

• Δευτερεύουσα Αρτηρία 

• Συλλεκτήρια οδός / Τοπική οδός  

• Πεζόδρομος 

Με βάση την παραπάνω ιεράρχηση, αποδόθηκαν 

οι αντίστοιχες συναρτήσεις καθυστερήσεων, οι 

οποίες αποσκοπούν στο να αποδώσουν τον 

περιορισμό της χωρητικότητας του οδικού 

τμήματος, λόγω της αύξησης του 

εξυπηρετούμενου κυκλοφοριακού φόρτου. Η 

συνάρτηση που χρησιμοποιήθηκε είναι η βασική 

BPR function και είναι της μορφής: 

 

Όπου  
i. tcur: ο χρόνος διαδρομής επί του οδικού 
συνδέσμου 
ii. t0: ο χρόνος ελεύθερης ροής επί του οδικού 
συνδέσμου 
iii. volume: ο κυκλοφοριακός φόρτος επί του οδικού 
συνδέσμου 
iv. capacity: η χωρητικότητα του οδικού συνδέσμου 

 

Οι συντελεστές προσαρμογής a, b και c, 

αποτελούν συντελεστές συσχέτισης του βαθμού 

αύξησης του χρόνου tcur ως προς την αύξηση του 

λόγου φόρτου προς χωρητικότητα. Ο Πίνακας 2.1 

παρουσιάζει τις τιμές των παραμέτρων a, b, c για 

κάθε μια κατηγορία του οδικού δικτύου. Στο 

Σχήμα 2.4 παρουσιάζονται οι γραφικές μεταβολές 

του χρόνου ως προς τη συμφόρηση για κάθε 

κατηγορία οδού. 

Πίνακας 2.1 Τιμές Παραμέτρων για τις Συναρτήσεις Καθυστέρησης 

Κατηγορία a b c Αριθμός Συνδέσμων Km Δικτύου 

1 5 2 1 0 0 

2 4,5 2 1 30 6,732 

3 4 2 1 86 9,163 

4 3 2 1 436 46,922 

5 N/A N/A N/A 22 1,748 

Σύνολο    574 64,565 
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Σχήμα 2.4 Γραφικές μεταβολές του χρόνου ως προς τα επίπεδα συμφόρησης 

Επιπλέον, σε κάθε ένα οδικό τμήμα ή κόμβο, 

αποδόθηκαν κατά τη διαδικασία δόμησης ή 

προσαρμογής του υποδείγματος τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

• Επιτρεπόμενα μέσα μετακίνησης (ΙΧ 

αυτοκίνητο, Πεζή μετακίνηση) 

• Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας 

• Ταχύτητα Ελεύθερης Ροής 

• Χωρητικότητα 

• Σηματοδοτούμενοι ή μη σηματοδοτούμενοι 

κόμβοι 

• Απαγόρευση κινήσεων (μονόδρομοι) ή 

στρεφουσών κινήσεων 

Μετά από την εισαγωγή και αυτής της 

πληροφορίας, το υπόδειγμα θεωρήθηκε πλήρες 

ως προς την ανάπτυξη της υποδομής - 

προσφοράς. Στη συνέχεια περιγράφεται η 

διαδικασία δόμησης της ζήτησης. 

 

2.3 Μεθοδολογία Ανάπτυξης 
Ζήτησης 

Για αναπαράσταση της σημερινής αλλά και της 

μελλοντικής κυκλοφοριακής κατάστασης 

απαιτείται πέραν της αναπαράστασης της 

προσφοράς (οδική υποδομή και χαρακτηριστικά 

της) και ο υπολογισμός της ζήτησης για 

μετακινήσεις στην περιοχή της μελέτης. Επιπλέον 

απαιτείται η πρόβλεψη της ζήτησης για 

μετακινήσεις για τους μελλοντικούς χρονικούς 

ορίζοντες και για κάθε σενάριο του ΣΒΑΚ που θα 

αναπτυχθεί και η οποία ζήτηση θα προκαλέσει 

την φόρτιση του συγκοινωνιακού δικτύου που 

αναπτύχθηκε στο προηγούμενο στάδιο. Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον 

υπολογισμό της ζήτησης περιγράφεται στη 

συνέχεια. 

Αρχικά, οι μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή 

θα καταγραφούν ως μετακινήσεις μεταξύ 

κυκλοφοριακών ζωνών και αποτυπώθηκαν 

κατάλληλα σε πίνακα προέλευσης-προορισμού 

(Π-Π), σύμφωνα με τον οποίο θα 

πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο η κατανομή 

των μετακινήσεων στο χώρο. Ο πίνακας 

προέλευσης προορισμού θα ενταχθεί στο 

συγκοινωνιακό πρότυπο και θα χρησιμεύσει στον 

τελικό καταμερισμό των μετακινήσεων στο δίκτυο. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του υποδείγματος θα 

αξιοποιηθούν δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στα 

ΠΕ 2 & 3 έτσι ώστε να προκύψουν τα υφιστάμενα 

μητρώα Π-Π μετακινήσεων για τα διάφορα 

μεταφορικά μέσα και να προσομοιωθούν τα 

χαρακτηριστικά του συγκοινωνιακού συστήματος 

της περιοχής μελέτης. Για τη δημιουργία των 
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μητρώων Π-Π των μετακινήσεων για την περιοχή 

μελέτης απαιτείται η συγκέντρωση στοιχείων 

σχετικά με την προέλευση και τον προορισμό των 

μετακινουμένων στην περιοχή μελέτης. 

Η ανάλυση προέλευσης – προορισμού βασίζεται 

στην διεξαγωγή συνεντεύξεων παρά την οδό σε 

διαφορετικές θέσεις εισόδου/εξόδου του Δήμου 

Αμπελοκήπων–Μενεμένης, σύμφωνα με την 

ενδεδειγμένη μεθοδολογία, καθώς και στην 

έρευνα ερωτηματολογίου χαρακτηριστικών των 

μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκε στην 

περιοχή μελέτης. 

Στην παρούσα φάση, στοιχεία σχετικά με την 

προέλευση και τον προορισμό των 

μετακινουμένων έχουν συλλεχθεί μέσω της 

έρευνας ερωτηματολογίου που 

πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αμπελοκήπων–

Μενεμένης σε προηγούμενο στάδιο. Πιο 

συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες της έρευνας 

καλούνταν να δηλώσουν για μία τυπική 

μετακίνηση (πχ. σπίτι-εργασία ή σπίτι-σχολείο) 

την πλησιέστερη κεντρική διασταύρωση ή 

χαρακτηριστικό σημείο (πχ. πλατεία, δημόσιο 

κτίριο, κλπ.) της προέλευσης και του προορισμού 

τους. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την 

έρευνα ερωτηματολογίου κωδικοποιήθηκαν στις 

αντίστοιχες κυκλοφοριακές ζώνες της περιοχής 

μελέτης και δημιουργήθηκαν τα αρχικά μητρώα 

Π-Π. Αυτά τα μητρώα αναμένεται να 

εμπλουτιστούν περισσότερα με την με την 

διεξαγωγή συνεντεύξεων παρά την οδό (RSI – 

Road Site Interviews). 

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα γίνει σε 

συγκεκριμένες θέσεις όπου έχουν διεξαχθεί 

μετρήσεις φόρτου και σύνθεσης της κυκλοφορίας, 

κατά την περίοδο από 07:00 – 21:00 προκειμένου 

να ληφθεί στη συνέχεια κατά την ημέρα των 

συνεντεύξεων δείγμα που να καλύπτει 

τουλάχιστον το 5% του φόρτου και της σύνθεσης 

της κυκλοφορίας της περιόδου αυτής και με 

κατανομή ανά ώρα κατά το δυνατόν πλησιέστερα 

στην ωριαία κατανομή που έχει προκύψει από τις 

μετρήσεις. Τα ερωτηματολόγια θα 

συμπληρωθούν κατά την περίοδο από 07:00 έως 

21:00 επί μία ημέρα. Ο ελάχιστος αριθμός 

ερωτηματολογίων ορίζεται σε 200 στις θέσεις 

όπου το 5% είναι μικρότερο των 200 

ερωτηματολογίων. Η τελική επιλογή των θέσεων 

και η διεξαγωγή των ερευνών θα γίνει σε 

συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα πρέπει να 

συμπίπτει και με τις εισόδους – εξόδους (gates) 

που έχουν οριστεί στο κυκλοφοριακό υπόδειγμα 

για την περιοχή μελέτης.  

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων παρά την οδό 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την 17η 

Σεπτεμβρίου προκειμένου να έχει ξεκινήσει η 

πλήρης λειτουργία των σχολικών μονάδων και να 

έχει λήξει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, δύο 

παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν 

ιδιαίτερα την κυκλοφορία στην περιοχή μελέτης 

και να οδηγήσουν σε μη αντιπροσωπευτικά 

αποτελέσματα. 

Τελικώς, τόσο τα στοιχεία που προέκυψαν από 

την έρευνα ερωτηματολογίου όσο και τα 

αποτελέσματα των συνεντεύξεων προέλευσης - 

προορισμού θα οργανωθούν σε μητρώο 

προέλευσης-προορισμού όπου θα 

παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή 

μετακινήσεων από κάθε κυκλοφοριακή ζώνη 

προς το σύνολο όλων των κυκλοφοριακών 

ζωνών (προέλευση), καθώς και η συνολική έλξη 

μετακινήσεων προς κάθε κυκλοφοριακή ζώνη 

από το σύνολο όλων των κυκλοφοριακών ζωνών 

(προορισμός). Για τον τελικό υπολογισμό της 

ζήτησης, στο μαθηματικό υπόδειγμα θα 

εισαχθούν και τα δεδομένα των κυκλοφοριακών 

μετρήσεων σε κόμβους και διατομές που 

πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενο στάδιο. 

 

2.4 Προσαρμογή 
(Βαθμονόμηση) και Έλεγχος 

υποδείγματος 

Την δόμηση του κυκλοφοριακού υποδείγματος 

ακολουθεί η προσαρμογή (calibration – 

validation) του προτύπου στο έτος βάσης, στην 

συγκεκριμένη περίπτωση το 2018. Ακόμη, για τον 

προσδιορισμό και την βαθμονόμηση του 

υποδείγματος καταμερισμού των μετακινήσεων 

ανά κυκλοφοριακή ζώνη, απαιτούνται δυο 
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διακριτά βήματα: 

• Τον προσδιορισμό των συντελεστών 

διαχωρισμού Fij για κάθε σκοπό μετακίνησης,  

• Την κατανομή των μετακινήσεων και την 

αξιολόγηση του επιπέδου σύγκλισης με την 

πραγματικότητα (βαθμονόμηση). 

Ο συντελεστής διαχωρισμού εκφράζει την 

επιθυμία, «τη χρησιμότητα» για την 

πραγματοποίηση μιας μετακίνησης, ως προς το 

μήκος της μετακίνησης αυτής. Όσο μικρότερο το 

μήκος (ή ο χρόνος) διαδρομής, τόσο μεγαλύτερη 

η χρησιμότητα. 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, 

θεωρήθηκε ότι η γενικευμένη χρησιμότητα (U) της 

μετακίνησης εκφράζεται ως συνάρτηση του 

χρόνου μετακίνησης. Έτσι για το πρώτο βήμα, τον 

προσδιορισμό των συντελεστών διαχωρισμού Fij 

για κάθε σκοπό μετακίνησης, επιλέχθηκε η 

πολυωνυμική συνάρτηση 3ου βαθμού (combined 

type) της μορφής: 

 

Για να προσδιοριστεί λοιπόν η συνάρτηση 

χρησιμότητας και εν προκειμένω οι συντελεστές 

διαχωρισμού Fij, θα έπρεπε να προσδιοριστούν 

οι συντελεστές a, b και c. Η διαδικασία αυτή, 

πραγματοποιείται εύκολα στα μακροσκοπικά 

υποδείγματα προσομοίωσης της κυκλοφορίας με 

την εντολή KALIBRI όπου παρέχεται η 

δυνατότητα προσδιορισμού των συντελεστών με 

βάση μια δοθείσα κατανομή μετακινήσεων ανά 

χρονικό διάστημα. 

Για τη βαθμονόμηση του κυκλοφοριακού 

υποδείγματος, χρησιμοποιήθηκε κυρίως ο 

δείκτης GEH. Ο στατιστικός αυτός δείκτης, 

ορίζεται από την εξής μαθηματική σχέση: 

 

Μ: Ο Ωριαίος Κυκλοφοριακός Φόρτος του 
Υποδείγματος 
C: Ο Μετρούμενος Ωριαίος Κυκλοφοριακός Φόρτος  

 

Για να είναι αποδεκτή η σύγκλιση, θα πρέπει ο 

δείκτης GEH να είναι μικρότερος του 5. Ένα 

κυκλοφοριακό υπόδειγμα, θεωρείται ότι 

προσομοιάζει ικανοποιητικά την λειτουργία της 

υπό εξέτασης περιοχής, όταν το 85% των 

σημείων ελέγχου ικανοποιούν την συνθήκη 

GEH<5. Βεβαίως, καθώς ο δείκτης επηρεάζεται 

από την απόλυτη τιμή του φόρτου που εξετάζεται, 

το κριτήριο της σύγκλισης, διαχωρίζεται ανάλογα 

με τον κυκλοφοριακό φόρτο, όπως ορίζει ο 

Πίνακας 2.2. 

Πίνακας 2.2 Κριτήρια Σύγκλισης Κυκλοφοριακού 

Φόρτου 

ΜΕΑ/ Ώρα 

Κριτήριο 
Σύγκλισης 

(Υποδείγματος-
Πραγματικότητας) 

Αποδεκτό 
Επίπεδο 

>2700 ± 400 ΜΕΑ 
Στο 85% των 
εξεταζόμενων 

σημείων 
700-2700 ± 15% 

<700 ± 100 ΜΕΑ 

 

Με βάση τα παραπάνω, όταν το κριτήριο 

σύγκλισης ικανοποιείται τουλάχιστον στο 85% 

των εξεταζόμενων σημείων, το κυκλοφοριακό 

υπόδειγμα θεωρείται ότι αναπαριστά με ακρίβεια 

τις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής 

μελέτης και ως εκ τούτου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση 

παρεμβάσεων μεσοπρόθεσμου ή/και 

μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.
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