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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Οι μετρήσεις του κυκλοφοριακού φόρτου που θα διενεργηθούν στο έργο:  «Αναβάθμιση 

της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, με ΣΔΙΤ» για τις ανάγκες 

εκπόνησης της Μελέτης Πρόβλεψης Κυκλοφοριακής Ζήτησης Υπερυψωμένου Τμήματος 

Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, είναι οι παρακάτω: 

1. Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου με αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα 

(ATC). 

Για την εγκατάσταση των μετρητών κυκλοφορίας γίνονται οι ακόλουθες 

επιμέρους εργασίες: 

• Τοποθέτηση 2 λάστιχων επί του οδοστρώματος παράλληλα και σε 

απόσταση 1 έως 3 μέτρων μεταξύ τους, όπου η αγκίστρωση επί της 

ασφάλτου γίνεται με στριφώνια, ούπα και ειδικά άγκιστρα, 

• Σύνδεση του μετρητή με τα λάστιχα και ασφάλισή του με αλυσίδα σε 

κάποιο σταθερό υλικό εκτός οδού (στηθαίο ασφαλείας, στύλος φωτισμού 

ή πινακίδα σήμανσης). 

Η POLINDE θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί τόσο η 

οδική ασφάλεια, όσο και η κατά το δυνατόν ελάχιστη όχληση στην κυκλοφορία 

των οχημάτων κατά την διάρκεια εγκατάστασης και απεγκατάστασης των 

μηχανημάτων. Η συνολική διαδικασία σε κάθε θέση προβλέπεται να διαρκέσει 

περίπου 15 – 20 λεπτά της ώρας.  

Η διάρκεια των μετρήσεων θα είναι μία πλήρης εβδομάδα. Κατά την διάρκεια 

αυτής της εβδομάδας, εάν προβλέπεται να γίνουν εργασίες επί του 

οδοστρώματος, όπως καθαρισμός με πλυστικά οχήματα που χρησιμοποιούν 

βούρτσες, θα πρέπει  να ενημερωθούν οι οδηγοί να σηκώνουν τις βούρτσες, 

προκειμένου να μην καταστραφούν τα λάστιχα και διακοπεί η μέτρηση. 

2. Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας με χρήση 

βιντεοκάμερας. 

Σε ορισμένες θέσεις του έργου, θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις με τη χρήση 

βιντεοκάμερας τοποθετημένης σε τρίποδα ύψους έως 4,00μ. σε σημείο που να 

εξασφαλίζεται η μέγιστη ορατότητα χωρίς να καταγράφονται ευαίσθητα στοιχεία 

των οχημάτων, όπως ενδεικτικά ο αριθμός κυκλοφορίας. Τα εξαγόμενα στοιχεία 

θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για την μέτρηση της κυκλοφορίας 

και θα διαγραφούν μετά το πέρας της επεξεργασίας όπως ορίζει ο Γενικός 
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Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) . Επίσης, κανένα βίντεο ή 

απόσπασμα δεν θα χορηγηθεί σε τρίτους και στις κάμερες θα υπάρχει συνεχής 

επιτήρηση, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και ποιότητα των 

αποτελεσμάτων. Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων καθώς, λόγω των χαρακτηριστικών του συστήματος, είναι αδύνατη 

η άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των προσώπων. 

3. Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας με παρατηρητές 

Σε ορισμένες θέσεις, θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας με 

παρατηρητές για 8 ώρες μιας τυπικής καθημερινής ημέρας παράλληλα με τα 

αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα. 

Οι αυτόματοι μετρητές κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν σε σημεία εντός του 

αστικού ιστού σύμφωνα με τον Πίνακα (Θέσεις Μετρήσεων) που επισυνάπτεται. Στα 

σημεία που αφορούν την Περιφερειακή οδό και την Εγνατία οδό θα τοποθετηθούν 

κάμερες σε ασφαλή σημεία εκτός οδού, όπως άνω διαβάσεις κ.λπ., χωρίς να προκληθεί 

όχληση της κυκλοφορίας και χωρίς να χρειαστεί συνδρομή για την εγκατάσταση τους 

από τα Συνεργεία της Περιφέρειας και της Εγνατίας Οδού. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, εκπρόσωποι της POLINDE, υπεύθυνοι για το 

συντονισμό των εργασιών είναι: 

Γιώργος Τσιτσόπουλος 

Τηλ: 210 8000915 (εσωτ. 28), 6948 307525 

Email: tsitsopoulos@polinde.gr 

Ξενοφών Κωνσταντής 

Τηλ: 210 8000915 (εσωτ. 24), 6973 691645 

Email: konstantis@polinde.gr 

 

Συνημμένο:  

- Πίνακας των Θέσεων Μετρήσεων. 

   
                                              

Αθήνα 03-02-2023 
Για την POLINDE 

 
 

 
 

Γεώργιος Λυμπερόπουλος 
Συγκοινωνιολόγος 
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