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Α.1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Αποτελεί τον εξωτερικό δακτύλιο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης 
και συμπίπτει με την πορεία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ στην περιοχή.
Προς την Εξωτερική Περιφερειακή θα διοχετευθεί σημαντικό μέρος της κυκλοφορίας της 
υπάρχουσας Εσωτερικής Περιφερειακής, η οποία με πάνω από 50.000 αυτοκίνητα την 
ημέρα βρίσκεται στα όρια του κορεσμού.
Εκτιμάται ότι η ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου της Εσωτερικής Περιφερειακής θα 
φτάσει στο 50% περίπου.
Είναι αυτονόητη η θετική επίδραση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στη μείωση 
κατανάλωσης ενέργειας καθώς και στη δραστική συντόμευση του χρόνου μετακινήσεων.

ΚΟΣΤΟΣ -  ΠΟΡΟΙ -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ -  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το έργο ήταν αρχικά ενταγμένο στο Εθνικό Σκέλος με προϋπολογισμό 27 δις. δρχ. και 
χρηματοδότηση από το 2° ΚΠΣ.
Από το 1997 την χρηματοδότηση και υλοποίηση ανέλαβε η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
Τα προς κατασκευή τμήματα είναι:

α. Κ1-Κ2

Προβλέπεται η κατασκευή τμήματος 5,3 χλμ με διατομή αυτοκινητοδρόμου δύο 
κλάδων ανά κατεύθυνση, με τρεις λωρίδες σε κάθε κλάδο, ενός ανισόπεδου κόμβου 
(Κ1) καθώς και τεσσάρων μεγάλων τεχνικών έργων. Επίσης η κατασκευή 
παραπλεύρου δικτύου.
Προϋπολογισμός 12 δις. δρχ.
Το έργο δημοπρατήθηκε την 27.8.1997 και ανατέθηκε στην εταιρεία 
«ΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» η οποία κηρύχθηκε έκπτωτη.

β. Κ2-Κ4

Προβλέπεται η κατασκευή τμήματος 7 χλμ. αυτοκινητοδρόμου δύο κλάδων 
κυκλοφορίας με τρεις λωρίδες ανά κλάδο. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 7 δις. 
Δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε το μεγαλύτερο μέρος από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Πρόσφατα η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που έχει αναλάβει το έργο δημοπράτησε 
το τμήμα Κ1-Κ2 και την ολοκλήρωση του Κ2-Κ4 καθώς και τον κόμβο Κ4 με 
συνολικό προϋπολογισμό 36 δις. δρχ.
Συμβατική περαίωση του έργου 30 μήνες.

Εντός των ημερών θα γίνει η επιλογή του εργολάβου και η ανάθεση του έργου.



Πρόκειται για τη δεύτερη σε σημασία είσοδο του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης. Είναι η είσοδος από την Ανατολική Μακεδονία, από τη Θράκη, αλλά 
και από τη Βουλγαρία.

Διαπλατύνθηκε ο υφιστάμενος άξονας και μετατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο διπλού 
κλάδου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε κλάδο. Επίσης κατασκευάσθηκε 
παράπλευρο δίκτυο για την εξυπηρέτηση των παρόδιων εγκαταστάσεων, που είναι 
κυρίως βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

Έχει μήκος 2,85 χλμ.
Προϋπολογισμός 2,5 δις. δρχ.
Απαλλοτριώσεις: 10 δις. δρχ.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 7.2.96, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από 
την οποία κατασκευάστηκε ένα μεγάλο μέρος του.
Από 1.1.1998 το έργο έχει αναλάβει η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
Το έργο περαιώθηκε και έχει δοθεί στην κυκλοφορία.



Α.2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ 
ΚΟΜΒΩΝ)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ -  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η κυκλοφορία στην Ανατολική Περιφερειακή με 70.000 αυτοκίνητα την ημέρα, έχει 
ξεπεράσει το όριο κορεσμού και ήδη η χρησιμοποίηση της οδού δεν είναι ελκυστική για 
πολλούς. Η μόνη δυνατότητα να αυξηθεί η κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού και να 
βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας, είναι η μετατροπή των υπαρχόντων ισοπέδων 
κόμβων σε ανισόπεδους.

Από την αρχή κατασκευάσθηκε και λειτουργεί πλήρως ως ανισόπεδος κόμβος ο κόμβος 
Κ11 στην περιοχή Πυλαίας. Με χρηματοδότηση από το Β' ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και 
δόθηκαν σε κυκλοφορία οι ανισόπεδοι κόμβοι Κ10 και Κ12.

Οι προς μετατροπή κόμβοι από ισόπεδους σε ανισόπεδους είναι οι εξής:
Κ6-Νεάπολης 
Κ7-Επταπυργίου 
Κ8-Τριανδρίας (Οδού Κατσιμίδη)
Κ9-Α. Τούμπας (Οδού Διαγόρα)

Επίσης ολοκληρώθηκε ο ισόπεδος κόμβος Κ13 με την διάνοιξη κλάδου προς Καλαμαριά 
και συμπληρωματικές εργασίες για τον ίδιο κόμβο προκειμένου να συνδεθεί με το βασικό 
οδικό δίκτυο του Δήμου. Για τους κόμβους Κ6, Κ7, Κ8, Κ9 έχουν ολοκληρωθεί και 
εγκριθεί οι οριστικές μελέτες και έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κατασκευής της 
«ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» Α.Ε.

ΚΟΣΤΟΣ -  ΠΟΡΟΙ -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι εργασίες όλων των κόμβων έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι προς κατασκευή κόμβοι Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9 έχουν εξασφαλισμένους πόρους μαζί με τις 
απαλλοτριώσεις 20 δις. δρχ.
Από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ» ΑΕ θα δημοπρατηθεί ως ενιαίο έργο η κατασκευή των τριών 
κόμβων Κ7, Κ8, Κ9, η κατασκευή του τμήματος Κ4-Κ5 και ο κόμβος Κ5 (Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου) συνολικού προϋπολογισμού 20 δις.δρχ. Η δημοπρασία θα γίνει στις 
αρχές του 2001.
Η μελέτη του κόμβου Κ6 (περιοχή Μετεώρων) απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία.

Παράλληλα και εφόσον υπάρξει άμεση παρακατάθεση του ποσού των απαλλοτριώσεων 
ύψους 11 δις. δρχ., προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 
(κατεδάφιση επικειμένων κλπ) ώστε να υπάρχει ετοιμότητα για την έναρξη των εργασιών 
κατασκευής εντός του 2001.



Α.3.1. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΑ -  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ) 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ -  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η επικοινωνία της Θεσσαλονίκης με τις παραθεριστικές περιοχές της Χαλκιδικής γίνεται 
κυρίως μέσω του οδικού δικτύου άξονα "Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών".

Το τμήμα της οδού από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον κόμβο Θέρμης έχει τρεις λωρίδες 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με κεντρική νησίδα και το τμήμα από κόμβο Θέρμης έως 
κόμβο Καρδίας αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ενδιάμεση νησίδα.

Το προς διαπλάτυνση τμήμα από Καρδία μέχρι Ν. Καλλικράτεια έχει σήμερα δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας και θα κατασκευασθεί με δύο κλάδους και με δύο λωρίδες κυκλοφορίας 
στον κάθε κλάδο.

Από την Ν. Καλλικράτεια μέχρι Σωζόπολη ο άξονας έχει ένα κλάδο με δύο λωρίδες σε 
κάθε κατεύθυνση χωρίς νησίδα και από τη Σωζόπολη μέχρι τα Ν. Μουδανιά έχει μια 
λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Με την εργολαβία αυτή ο οδικός άξονας "Θεσσαλονίκης -  Ν. Μουδανιών", θα αποκτήσει 
κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά για να αυξηθεί η κυκλοφοριακή χωρητικότητα και 
η οδική του ασφάλεια.

Η αναγκαιότητα του έργου είναι προφανής εάν ληφθεί υπόψη ότι ο φόρτος κυκλοφορίας 
που παρουσιάζει η οδός ανέρχεται σε 20.000 αυτοκίνητα ημερησίως με αιχμή κατά τις 
εορτές και τους θερινούς μήνες που ξεπερνά τα 50.000 αυτοκίνητα.

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία ασφαλτοστρωμένων παράπλευρων οδών, οι οποίες 
κατά τις ημέρες της αιχμής θα μπορούν αν παραλάβουν ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων 
με συνέπεια την ελάφρυνση του κυρίου άξονα. Το προς διαπλάτυνση τμήμα έχει μήκος 
17,558 χλμ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ -  ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου: 10 δις. δρχ.
Ποσό απαλλοτρίωσης: 14 δις. δρχ.
Σύνολο: 24 δις. δρχ

1. Ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία «Κ. ΜΕΣΑΪΚΟΣ ΑΤΕΒΕ / ΤΕΣ Α.Ε. / ΝΕΣΤΟΣ ATE» η 
οποία υπέγραψε στις 25.9.1996 την σχετική εργολαβική σύμβαση με αρχική 
συμβατική προθεσμία περαίωσης 12.1.1999.

2. Με την υπ. αρ. 5564/23.10.1998 απόφαση της Δ.Δ.Ε. εγκρίθηκε παράταση της 
αρχικής συμβατικής προθεσμίας μέχρι 31.5.2000.



Η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί με την υπ. αρ. 1017090/1057/0010/11.2.97 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
144Δ727.2.1997).

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 
14.7.98 εξέδωσε απόφαση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας για τις ιδιοκτησίες.
Η παρακατάθεση ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 1999 και από τότε ουσιαστικά ξεκίνησαν 
εντατικά οι εργασίες.
Το καλοκαίρι του 1999 δόθηκε κυκλοφορία σε δύο κλάδους στα πρώτα 6 χλμ 
διευκολύνοντας σημαντικά την κυκλοφορία.
Στο τέλος Ιουλίου του 2000 η κυκλοφορία στους δύο κλάδους θα επεκταθεί σε όλο το 
μήκος διευκολύνοντας ουσιαστικά την κυκλοφορία τους θερινούς μήνες.
Προβλεπόμενη περαίωση: Απρίλιος 2001.



Α.3.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

Υφιστάμενη κατάσταση

Η υφιστάμενη γέφυρα Ν. Ποτίδαιας έχει πλάτος 6,0 μ. ενώ οι υφιστάμενες προσβάσεις 
είναι διαμορφωμένες με πλάτος ασφαλτικού 8,0 μ.
Βρίσκεται στη χερσόνησο Κασσάνδρας σε απόσταση 5,5 χλμ. από τα Μουδανιά επί του 
άξονα Θεσσαλονίκης -  Μουδανιών -  Πευκοχωρίου και γεφυρώνει τον Ισθμό που ενώνει 
τον κόλπο της Κασσάνδρας με τον Θερμαϊκό κόλπο.

Λόγω του μικρού πλάτους της γέφυρας δημιουργείται στραγγαλισμός της κυκλοφορίας, 
κατά τις ώρες αιχμής των θερινών μηνών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές 
αυτοκινήτων, που πολλές φορές φθάνουν και τα πέντε χλμ.

Σκοπιμότητα κατασκευής της νέας γέφυρας και των προσβάσεων αυτής

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας γέφυρας δίπλα στην υφιστάμενη και τη 
διαμόρφωση των προσβάσεων της γέφυρας.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή διαχωριστικής νησίδας μήκους 700 μ. περίπου στο 
τμήμα που βρίσκεται εντός του σχεδίου του οικισμού Ν. Ποτίδαιας, με σκοπό την 
αποτροπή της αριστερής στροφής, η οποία γίνεται σήμερα με φωτεινό σηματοδότη.

Γενικότερα γίνεται πρόβλεψη για την κυκλοφοριακή διευθέτηση των εισερχομένων και 
εξερχομένων στον οικισμό της Ν. Ποτίδαιας με τρόπο ώστε η διαμπερής κυκλοφορία του 
κυρίως άξονα να μένει ανεπηρέαστη.

Με την Δ16/0/10/14/3-4-200 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ η αρμοδιότητα περιήλθε στην 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση δύο μελετών που συντάσσονται 
από την Περιφέρεια και βρίσκονται σε εξέλιξη και προβλέπουν διαπλατύνσεις ή 
βελτιώσεις της οδού από Ποτίδαια προς Καλλιθέα -  Πευκοχώρι με διατομή 13/15 και από 
Μουδανιά μέχρι Νικήτη θα δώσουν λύση στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στον 
άξονα Ν. Μουδανιών -  Ν. Ποτίδαιας -  Καλλιθέας -  Πευκοχωρίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ

α. Μήκος Γέφυρας.
Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί με το σύστημα της δόμησης σε 
πρόβολο.
Κεντρικό άνοιγμα: 106,5 μ.
Εκατέρωθεν ανοίγματα: 66,5 μ. προς τη μια πλευρά και (65+29,25) = 84,25 μ. 
προς την άλλη πλευρά.
Συνολικό μήκος 1=66,50+106,50+65+29,25=267,25 μ.

μητρ ώ ο  έρ γω ν  ιο ύ λ ιο ς  2000.doc Σελ. 1 0 /63



β. Διατομή και μήκος προσβάσεων
Η διατομή των προσβάσεων της κύριας οδού έχει πλάτος 16,5 μ. (=2X7,5 μ. 
πλάτος ασφαλτικού +1,5 μ. πλάτος κεντρικού στηθαίου) καθώς και τα απαραίτητα 
ερείσματα και τις επενδεδυμένες τάφρους.
Το μήκος των προσβάσεων της κύριας οδού είναι 1.500 μ.
Επίσης βελτιώνεται και η οδός πρόσβασης προς παραλία με πλάτος ασφαλτικού 
7,0 μ. και μήκος 500 μ.

Διατομή νέας γέφυρας

Κυκλοφορούμενο πλάτος: ό=8,10 μ.
Πεζοδρόμια: 1,35+2,35 μ.
Συνολικό πλάτος φορέα: 8,10+1,35+2,35=11,80 μ.

Ετοιμότητα -  Στάδια Μελέτης

Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 22-6-1999 και ο ανάδοχος εγκαταστάθηκε στις 20-10
1999.
Συντάσσεται η οριστική μελέτη της γέφυρας η οποία θα παραδοθεί στο τέλος του 2000. 
Μεγάλη καθυστέρηση στη μελέτη προέκυψε και από τις αρχαιολογικές έρευνες στην 
περιοχή.
Το έργο προϋπολογισμού 3.100.000 έχει συμβατική ημερομηνία περαίωσης τον Ιούλιο 
του 2000.



Α.4. ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ -  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Αποτελεί τη συνέχεια του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών -  Θεσσαλονίκης από τον Κόμβο 
Δενδροποτάμου μέχρι τον Κόμβο Δικαστικού Μεγάρου.

Μήκος οδού 3 χλμ. με διατομή αυτοκινητοδρόμου, τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, νησίδα 
στη μέση και πεζοδρόμια εκατέρωθεν.

Από αυτά 1,7 χλμ. εκτείνονται σε περιοχή εντός σχεδίου πόλεως και 1,3 χλμ. σε περιοχή 
εκτός σχεδίου πόλεως.

ΚΟΣΤΟΣ -  ΠΟΡΟΙ -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Έχει συμπεριληφθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 14 δις. δρχ. 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

α) Τμήμα εκτός σχεδίου
Προϋπολογισμός: 5,0 δις δρχ.
Δημοπρατήθηκε στις 16.7.1996 με το σύστημα μελέτη -  κατασκευή.
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΕΡΓΑΣ ΑΤ -ΑΛΤΕΚ ΑΕ. Η σύμβαση υπεγράφη στις 5.2.1997. 
Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης Ιούνιος 2001.
Έχει κατασκευασθεί μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο μέρος των επιχωμάτων της οδικής 
αρτηρίας και των αποχετευτικών δικτύων της περιοχής, το τεχνικό διάβασης των 
σιδηροδρομικών γραμμών Δενδροποτάμου και το τεχνικό διάβασης των 
σιδηροδρομικών γραμμών κάτω από την οδική αρτηρία. Προχώρησαν σημαντικά οι 
εργασίες του ανισόπεδου Κόμβου του Δενδροποτάμου και της γέφυρας μήκους 
340μ.

β) Α'Τμήμα εντός σχεδίου
Προϋπολογισμός: 4,0 δις δρχ. Δημοπρατήθηκε στις 5.8.1997.
Ανάδοχος: ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ. Η σύμβαση υπεγράφη στις 7.10.1997. 
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης 30.6.2000.
Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης Οκτώβριος του 2000.

γ) Β'Τμήμα εντός σχεδίου
Ανάδοχος Β. Παγώνης ATE
Σύμβαση στις 22-12-99, συνολικό ποσό 1,6 δις
Συμβατική περαίωση 16-10-2000
Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: Ιούνιος 2001 λόγω αύξησης του 
αντικειμένου.



Οι μελέτες για την κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκαν το 1985 αλλά 
επικαιροποιήθηκαν το 1996 για να γίνει δυνατή η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ της 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Επειδή το έργο βρίσκεται εντός του πολεοδομικού ιστού της Θεσσαλονίκης, αντιμετώπισε 
πολλά προβλήματα με τις απαλλοτριώσεις (απομακρύνθηκαν βιομηχανίες και βιοτεχνίες 
που βρισκόταν σε λειτουργία, ιδιοκτήτες με πολύ υψηλή αξία γης, εγκαταστάσεις του 
ΟΣΕ, καταλήψιες γης πάνω από 50 χρόνια κτλ).

Σήμερα έχουν επιλυθεί όλα τα παραπάνω προβλήματα. Εκτίμησή μας είναι ότι η Δυτική 
Είσοδος θα δοθεί σε κυκλοφορία το θέρος του 2001.



Α.5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ -  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Σήμερα το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης συνδέεται με το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της 
περιοχής και της Περιφερειακής Οδού της πόλεως έμμεσα, μέσω του υπάρχοντος 
αστικού δικτύου.

Η δημιουργία της συνδετηρίου οδού του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης δίδει τη 
δυνατότητα της γρήγορης και απόλυτης επικοινωνίας με τους αυτοκινητοδρόμους της 
περιοχής προς όλες τις κατευθύνσεις, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σύνδεση 
του Λιμανιού όχι μόνο με την ενδοχώρα, αλλά και με τις όμορες χώρες της Βαλκανικής.

Το μήκος της οδού ανέρχεται σε 5,5 χλμ. με αφετηρία τις εκβολές Δενδροποτάμου και 
πέρας τον κόμβο Κ1 της Εξωτερικής Περιφερειακής. Μέχρι τον Κόμβο της Λαχαναγοράς 
το μήκος της οδού ανέρχεται σε 2,2 χλμ. Η οδός έχει διατομή αυτοκινητοδρόμου, τριών 
λωρίδων ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα και είναι υπερυψωμένη οδογέφυρα. Σε 
πρώτη φάση κατασκευάζεται το τμήμα των 2,2 χλμ του ενός κλάδου (δεξιού) από τον 6° 
προβλήτα μέχρι τον κόμβο της Λαχαναγοράς.

ΚΟΣΤΟΣ -  ΠΟΡΟΙ -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Προϋπολογισμός έργου: Έχουν διατεθεί 5 δις. δρχ. από το πρόγραμμα ΙΝΤΕΠΡΕΘ II για 
την κατασκευή του ενός κλάδου της οδογέφυρας. Το υπόλοιπο τμήμα από τον Κόμβο της 
Λαχαναγοράς μέχρι τον κόμβο Κ1 της Εξωτερικής Περιφερειακής έχει ενταχθεί στη 
χρηματοδότηση της Εγνατίας οδού.

Πρόσφατα κατά τη διαπραγμάτευση του Γ' ΚΠΣ ανακοινώθηκε ότι δεν περιλαμβάνεται 
στη χρηματοδότηση το τμήμα από τον κόμβο της Λαχαναγοράς μέχρι τον κόμβο Κ1 της 
Εγνατίας Οδού οπότε η προσωρινή σύνδεση στον κόμβο της Λαχαναγοράς θα 
αποτελέσει προς το παρόν οριστική λύση.

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη-κατασκευή στις 17.3.1997.
Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στις 10.2.1998.
Ανάδοχος ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. -  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Έκπτωση 36,13%
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 4-3-1998 
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης 20-8-2000



Α.6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -  Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Βελτίωση διαττλάτυνση οδού Κόμβου Αεροδρομίου -  Ν. Μηχανιώνας -  Επανομής
-  (Παράκαμψη Δήμου Θερμαϊκού).

Ο άξονας έχει ενταχθεί στα έργα Περιφερειακής χρηματοδότησης με την απόφαση 4/97
της 3ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου του 1997.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ

Η σκοπιμότητα του άξονα αυτού είναι προφανής. Συνδέει τις τουριστικές περιοχές του
Θερμαϊκού και ταυτόχρονα εξυπηρετεί και το μεγάλο αλιευτικό καταφύγιο της Ν.
Μηχανιώνας. Απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες κατά τμήματα:

1. Από κόμβο Αεροδρομίου μέχρι γέφυρα Ανθεμούντα (1,5 χλμ.) κατασκευή εξάιχνης 
διατομής με παράλληλους δρόμους

2. Από γέφυρα Ανθεμούντα μέχρι Είσοδο Περσίας (6,0 χλμ.) έχει κατασκευασθεί 
εξάιχνη διατομή με παράλληλους δρόμους.

3. Από Είσοδο Περσίας μέχρι τέλος Αγ. Τριάδας (5,1 χλμ.) κατασκευή εξάιχνης 
διατομής με παράλληλους δρόμους συνολικού πλάτους 25,0 μ.

4. Από τέλος Αγ. Τριάδος μέχρι Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας (6,4 χλμ.) διαπλάτυνση 
ώστε να γίνει διατομή πλάτους 16,0 μ.

5. Από Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας μέχρι Επανομή (6,5 χλμ.) κατασκευή διατομής 
πλάτους 16,0 μ.

6. Για την παράκαμψη του Δήμου Θερμαϊκού απαιτείται η διερεύνηση για την εξεύρεση 
λύσης από την είσοδο της Περσίας και διοχέτευση της κυκλοφορίας προς Επανομή 
και Μηχανιώνα.

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 5.000.000 δρχ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο μελέτης

1. Από την είσοδο της Περσίας μέχρι το τέλος της Αγ. Τριάδας (5,1 χλμ.) μετά την 
ολοκλήρωση των τροποποιήσεων της ρυμοτομίας στους Οικισμούς Περσίας, Ν. 
Επιβατών και Αγ. Τριάδας απαιτείται η εκπόνηση οριστικής μελέτης οδοποιίας.

2. Από την Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας μέχρι την Επανομή (6,5 χλμ.) δεν έχει 
συνταχθεί κανένα στάδιο μελέτης και απαιτείται η εκπόνηση προκαταρκτικής, 
προμελέτης και οριστικής μελέτης οδοποιίας, κτηματολογίου και ΜΠΕ.

3. Για την παράκαμψη του Δήμου Θερμαϊκού έχει ανατεθεί και εκπονείται η μελέτη με 
ευθύνη της Περιφέρειας.

Στάδιο προετοιμασίας -  Ετοιμότητα

1. Από κόμβο Αεροδρομίου μέχρι γέφυρα Ανθεμούντα (1,5 χλμ.) υπάρχει 
εγκεκριμένη οριστική μελέτη οδοποιίας και κτηματολόγιο.



2. Από Είσοδο Περσίας μέχρι τέλος Αγ. Τριάδας (5,1 χλμ.) εκπονήθηκε προμελέτη 
οδοποιίας από την ΔΤΥ Ν. Αυτ/σης Θεσσαλονίκης, ενώ προωθείται η διαδικασία 
τροποποίησης της ρυμοτομίας στους Οικισμούς Περσίας, Ν. Επιβατών και Αγ. 
Τριάδας.

3. Από τέλος Αγ. Τριάδος μέχρι Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας (6,4 χλμ.) υπάρχει 
εγκεκριμένη οριστική μελέτη οδοποιίας και κτηματολόγιο.

4. Οι απαλλοτριώσεις των παραπάνω τμημάτων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 2,0 
δις. δρχ.



Α.7. ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΗ -  ΒΑΣΙΛΙΚΑ -  
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ)

Γεωγραφική Θέση
Αποτελεί τμήμα της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, με αφετηρία τον ανισόπεδο 
κόμβο στη συμβολή της νέας Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και 
πέρας την αρχή παράκαμψης Γαλάτιστας.

Περιγραφή Έργου -  Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Προβλέπεται η παράκαμψη της Ν. Ραιδεστού, των Λουτρών Θέρμης και των Βασιλικών.
Η τυπική διατομή θα είναι 13,00/15,00 λόγω των υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων και της 
πληθώρας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Η οδός έχει συνολικό μήκος 27,0 χλμ.
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης -  Πολυγύρου και η παράκαμψη των οικισμών, που με τις σημερινές 
συνθήκες (βαριά κυκλοφορία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στενό οδόστρωμα) 
δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Στο αντικείμενο του έργου έχει συμττεριληφθεί και το τμήμα της Β' Ανατολικής 
Περιφ/κής Κ11-Θέρμης μήκους 10 χλμ. για την ολοκλήρωση του Ανατολικού 
δακτυλίου της πόλης της Θεσσαλονίκης που προβλέπει τη διαμόρφωση 
τετράιχνης οδού με νησίδα και παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Υπάρχουσες Μελέτες
Υπάρχει εγκεκριμένη προμελέτη και κτηματολόγιο μόνο για το τμήμα Βασιλικά -  
Γαλάτιστα μήκους 12,0 χλμ. που προβλέπει απλή διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού 
μέσα από τα Βασιλικά, η οποία δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο νέο σχεδίασμά.

Μελέτες που ανατέθηκαν
Προκαταρκτική μελέτη -  προμελέτη οδοποιίας 
Μελέτη χωροθέτησης
Προκαταρκτικές μελέτες Τεχνικών και Κόμβων
Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπογράφηκε την 30-6-99 και θα ολοκληρωθεί 
εντός δεκατριών μηνών. Ήδη έχουν εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη οδοποιίας και 
χωροθέτηση.

Προϋπολογισμός Έργου (Μελέτες -  Κατασκευή -  Απαλλοτριώσεις -  ΟΚΩ):
Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει 12,0 δις. δρχ. και με τις 
απαλλοτριώσεις σε 18 δις. δρχ.

Προβλεπόμενος Χρόνος Δημοπράτησης του Έργου
Το έργο μπορεί να δημοπρατηθεί στο τέλος του 2001.



Β. ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε ως κυρίαρχη επιλογή, μέσα από διαφορές, αντιθέσεις 
και αντιπαραθέσεις των φορέων και των πολιτών της Πόλης, η λύση του ΜΕΤΡΟ.

Το ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο πνοής για την πόλη και θα συμβάλλει στην 
αποκλιμάκωση του σημερινού καθημερινού προβλήματος της συγκοινωνιακής 
συμφόρησης με ευνοϊκές επιπτώσεις στο περιβάλλον της.

Αποτελεί όμως κοινή διαπίστωση ότι ο σημερινός σχεδιασμός δεν ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, γιατί δεν καλύπτει κρίσιμους Δήμους και Συνοικίες με 
μεγάλο πληθυσμό. Έτσι η επέκταση προς Καλαμαριά και Δυτικές Συνοικίες έχει κριθεί 
ως αναγκαία και απαραίτητη.

Η υλοποίηση του έργου και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:
- μελέτη
- κατασκευή
- χρηματοδότηση
- εκμετάλλευση

Η διάρκεια παραχώρησης του έργου θα είναι για 25 χρόνια, εκ των οποίων 5 για την 
κατασκευή και 20 για τη λειτουργία και εκμετάλλευση.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και δεδομένα του έργου είναι τα εξής:
- μήκος χάραξης 9,33 χλμ.
- αριθμός σταθμών 14 και το αμαξοστάσιο
- κατασκευή σε σήραγγα 3 χλμ.
- κατασκευή με εκσκαφή και επικάλυψη 6,33 χλμ.
- μεταφορική ικανότητα 16.500 επιβάτες ανά ώρα αιχμής & κατεύθυνση.

Μετά από διεθνή διαγωνισμό, στις 7 Σεπτεμβρίου 1992 εκδήλωσαν ενδιαφέρον 11 
Κοινοπραξίες, εκ των οποίων προεπιλέχθηκαν οι 8. Μετά από την προεπιλογή, 
συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και στις 16 Αυγούστου 1993 υπέβαλαν 
προσφορές 5 Κοινοπραξίες.

Τελικά επιλέχθηκαν 2 Κοινοπραξίες, πρώτη η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» (Μηχανική κλπ.) 
και δεύτερη η «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ» (Bouygues κλπ).

Στις 24 Ιουνίου 1994 συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαπραγματεύσεως για να επεξεργασθεί 
την πρόταση του πρώτου προσωρινού αναδόχου, της Κοινοπραξίας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ. Στις 29 Φεβρουάριου 1996, προς επιτάχυνση της διαδικασίας, συγκροτήθηκε 
και Ειδική Επιτροπή Επεξεργασίας και Οριστικοποίησης του Σχεδίου της Σύμβασης 
Παραχώρησης.

Στις 29 Νοεμβρίου 1996, με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τερματίσθηκαν οι 
διαπραγματεύσεις με τον πρώτο προσωρινό ανάδοχο λόγω της αδυναμίας του να 
συμμορφωθεί με τα εξής τρία ουσιώδη θέματα:

- τη μη ανάληψη της δαπάνης των παράλληλων έργων ύψους 10 δις.
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- τη διαφοροποίηση της τιμής του εισιτηρίου (η προσφορά του δεν περιελάμβανε 
τον Φ.ΓΊ,Α.)

- τη μη ανάληψη της από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης και από την 
Κοινοπραξία και από τα μέλη της τόσο της περιόδου κατασκευής όσο και της 
περιόδου διαχείρισης του έργου.

Αυτοί οι τρεις ουσιώδεις όροι προβλέπονταν σαφώς από τα Τεύχη Δημοπράτησης και 
έτσι είναι υποχρεωτικός όρος να καλύπτονται πλήρως από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
Ταυτόχρονα, με την ίδια απόφαση, κλήθηκε η δεύτερη κατά σειρά Κοινοπραξία 
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ» για διαπραγματεύσεις, με την οποία υπογράφηκε τελικά η 
σύμβαση.

Το κόστος κατασκευής του μετρό της Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 220 δις. δρχ. Από το 
σύνολο των 220 δις. δρχ., που είναι σε σημερινές τιμές η προσφορά της αναδόχου 
κοινοπραξίας, τα 67 δις. δρχ. αποτελούν τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και τα 
31 δις. δρχ. τη συμμετοχή της κοινοπραξίας. Το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει από δάνεια 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως, καθώς και εμπορικών τραπεζών, που θα 
χρηματοδοτήσουν το έργο.

Στα λοιπά οικονομικά στοιχεία πρέπει να αναφέρουμε ότι το κόστος του εισιτηρίου 
διαμορφώνεται στις 200 δρχ., ενώ η επιδότησή του ετησίως θα κοστίζει για το Ελληνικό 
Δημόσιο περίπου 6 δις. δρχ.

Η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε στις 5-2-1999 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της Ανώνυμης Εταιρείας «Θεσσαλονίκη Μετρό». Η σύμβαση αυτή κυρώθηκε με τον 
Νόμο 2714/30-4-99 (ΦΕΚ 90Α) και είναι προς υπογραφή οι χρηματοδοτικές συμβάσεις 
προκειμένου να επέλθει η έναρξη ισχύος της σύμβασης. Στις 30-6-99 υπογράφηκε 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Παραχωρησιούχου Εταιρείας το συμφωνητικό 
για τις Πρόδρομες Εργασίες που ήδη έχουν προχωρήσει και περιλαμβάνουν συλλογή 
στοιχείων για Ο.Κ.Ω., εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών, εκπόνηση, Γενικής 
Οριστικής Μελέτης και χρονοδιαγράμματος. Το κόστος των Πρόδρομων Εργασιών 
ανέρχεται σε 6 δις. δρχ.

Οι βασικές ρυθμίσεις της σύμβασης παραχώρησης -  περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων -  
τα ακόλουθα:
• Η μεταφορική ικανότητα του συστήματος είναι 18.000 επιβάτες ανά ώρα αιχμής και 

ανά κατεύθυνση, υπερκαλύπτοντας έτσι τον όρο του διαγωνισμού, που προέβλεπε 
16.500 επιβάτες ανά ώρα αιχμής και ανά κατεύθυνση.

• Η εγγύηση κατασκευής και λειτουργίας του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
παραχώρησης διασφαλίζεται με την ευθύνη ατομικώς, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον 
έναντι Ελληνικού Δημοσίου από την κοινοπραξία «Θεσσαλονίκη Μετρό», που 
υπέβαλε την προσφορά, αλλά και τις εταιρείες -  μέλη της.

• Το μήκος των αποβαθρών μπορεί να επεκταθεί από τα 60 στα 90 μέτρα, με ευθύνη 
και κόστος του αναδόχου εάν από την οριστική μελέτη του έργου προκύψει ότι κάτι 
τέτοιο είναι αναγκαίο, προκειμένου να καλυφθεί η αναφερθείσα δέσμευσή του για τη 
μεταφορική ικανότητα του συστήματος.

• Το Ελληνικό Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμιά δέσμευση για την αναδιάρθρωση του 
συστήματος αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

• Η ζώνη επιρροής του συστήματος εντός της οποίας δεν μπορεί να αναπτυχθεί άλλο 
μέσο σταθερής τροχιάς (μετρό, τραμ) ορίσθηκε στα 100 μέτρα εκατέρωθεν της 
γραμμής του μετρό.



• Για να αποφευχθούν προβλήματα με τυχόν αρχαιότητες στην πορεία του μετρό η 
στάθμη της σήραγγας κατεβαίνει ακόμα ένα μέτρο, δηλαδή στα 7,5 μέτρα, χωρίς 
κανένα επιπλέον κόστος για το Δημόσιο, εκτός αν στο ένα αυτό επιπλέον μέτρο 
βρεθούν νερά, οπότε το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

• Τα παράλληλα έργα, κόστους 10 δις. δρχ. θα κατασκευασθούν είτε από τον ανάδοχο 
είτε από το Ελληνικό Δημόσιο, με ανεξάρτητους διαγωνισμούς. Στις διαπραγματεύσεις 
συμφωνήθηκε ποσοστό έκπτωσης 5% για τις παράλληλες εργασίες μέχρι του ποσού 
των 10 δις. δρχ. και 10% για τις άνω του ποσού αυτού.

• Η επίβλεψη του έργου, εκτός από το Ελληνικό Δημόσιο, θα ασκείται και από 
ανεξάρτητο μηχανικό. Η επιλογή του, μέσα από κατάλογο που θα καταρτίσει 
επιτροπή του Δημοσίου, των τραπεζών και του παραχωρησιούχου, θα γίνει από το 
Ελληνικό Δημόσιο, ενώ το κόστος της αμοιβής του θα καλυφθεί από το ίδιο το έργο.

• Το κόστος των επιπλέον και μη προβλεπομένων από τα τεύχη δημοπράτησης έργων 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα θα καλυφθεί από τον ανάδοχο 
του έργου.

• Η επίλυση των διαφορών θα γίνεται με την προσφυγή σε διαιτησία, σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Ι.ΟΌ.).



Γ. ΑΡΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΠΕΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το έργο έχει σκοπό την παραλαβή του φόρτου της διαμπερούς κυκλοφορίας μέσω του 
ιστορικού κέντρου, την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου από πλευράς κυκλοφορίας και 
των υπολοίπων γενικών αστικών χρήσεων και αφορά στην κατασκευή αστικού 
αυτοκινητοδρόμου ταχείας κυκλοφορίας. Ο άξονας εκτείνεται από τα δυτικά -  αρχή της 
νέας Δυτικής Εισόδου περιοχή Δικαστικού Μεγάρου, μέχρι την αρχή της λεωφόρου Μ. 
Αλεξάνδρου στα νοτιοανατολικά (περιοχή ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ).
Οι είσοδοι και έξοδοι στο δυτικό άκρο της, διαμορφώνονται στη νέα Δυτική Είσοδο με 
επιπλέον έξοδο στην οδό Πολυτεχνείου και είσοδο στην οδό Κουντουριώτη.
Οι είσοδοι και έξοδοι στο ανατολικό άκρο της αρτηρίας διαμορφώνονται στη λεωφόρο Μ. 
Αλεξάνδρου με επιπλέον είσοδο στον κόμβο Λεωφόρος Στρατού-Καυταντζόγλου.

Προβλέπονται δύο κλάδοι κυκλοφορίας με τρεις λωρίδες ανά κλάδο. Σε όλο το βασικό 
κορμό, μεταξύ των κιβωτίων των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας παρεμβάλλεται 
κεντρικός διάδρομος εγκαταστάσεων και διαφυγής πλάτους 1,40 μ. Το κεντρικό τμήμα 
είναι υποθαλάσσιο με μήκος 1.240/1.240 μ. ανά κατεύθυνση ενώ το υπόλοιπο τμήμα 
είναι υπόγειο στην ξηρά με μήκος 1.680/2.140 μ. ανά κατεύθυνση. Οι ράμπες εισόδου και 
εξόδου έχουν συνολικό μήκος περίπου 1.400 μ. ανοικτό τμήμα (σε 7 ράμπες) και 
1.000 μ. κλειστό τμήμα (σε 3 ράμπες).

Έχει εγκριθεί η προκαταρκτική μελέτη του έργου με την αριθ. 399 / 20-11-98 απόφαση 
της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ)/ΠΚΜ. Στην προκαταρκτική μελέτη 
περιλαμβάνεται και η προκαταρκτική μελέτη πέντε σταθμών αυτοκινήτων στην κεντρική 
περιοχή της πόλης σε συνδυασμό με τη νέα Αρτηρία.

Για την υλοποίηση του έργου έχει διατεθεί ως σήμερα για μελέτες το ποσό των 695 εκ. 
δρχ. Αρχικά 400 εκ. δρχ. στην επιλογή της βέλτιστης λύσης και αργότερα 295 εκ. δρχ. για 
την ολοκλήρωση της προμελέτης συγκοινωνιακών και Η-Μ έργων και αρχιτεκτονικών 
διαμορφώσεων.

Επίσης με αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχουν διατεθεί για την εκπόνηση 
συμπληρωματικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, 206 εκ. δρχ. 
και συγκεκριμένα:

- Γεωλογικές -  γεωτεχνικές μελέτες προϋπολογισμού 70 εκ. δρχ, από τα γραφεία 
Γεωγνώση Α.Ε. Τετρακτύς ETE και ΜΕΤΕΣΥΣΜ Α.Ε.

- Μ.Π.Ε. προϋπολογισμού 68 εκ. δρχ. από τα γραφεία ΜΕΤΕΣΥΣΜ Α.Ε., Τροπαλίς 
ΑΕΤΕ και Αθ. Γιαννακού.

- Χρηματοοικονομική μελέτη 68 εκ. δρχ. από την Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων 
Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΕΒΑ).

Έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη του έργου «Αρτηρία Διαμπερούς Κυκλοφορίας στην 
Κεντρική Περιοχή Θεσσαλονίκης» η οποία περιλαμβάνει την προμελέτη Συγκοινωνιακών 
Έργων, την προμελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων και την προμελέτη Αρχιτεκτονικών 
Διαμορφώσεων. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η Χρηματοοικονομική Μελέτη (μελέτη 
Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας), η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς



και η γεωτεχνική έρευνα και μελέτη. Στο στάδιο αυτό και μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις 
έχει συγκροτηθεί ο φάκελος του έργου ώστε να υποστηριχθεί η ένταξή του στο Γ' ΚΠΣ.
Με βάση τα παραπάνω και μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι δυνατή η 
κατασκευή του έργου και η λειτουργία του μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ετών.



Δ. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για τις διαδικασίες και την κατασκευή (δημοπράτηση) υπόγειων χώρων στάθμευσης 
μεγάλης κλίμακας κάτω από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, αρμόδια είναι η 
Υπηρεσία (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Σταθμών της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αναφέρεται ότι η ίδια 
υπηρεσία ολοκλήρωσε με επιτυχία το κτίριο στάθμευσης στην οδό Κουντουριώτη στο 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1990. με χωρητικότητα 900 περίπου θέσεων (υπέργειος 
σταθμός). Τα έργα αδειοδοτούνται και δημοπρατούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και 
προβλέπεται επιδότηση του κατασκευαστή καθώς και εκμετάλλευσή τους για χρονικό 
διάστημα 25-30 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ενιαίο Σχέδιο Πολιτικής Στάθμευσης (ΑΠΘ, 1999) το 
συνολικό κόστος κατασκευής για υπόγειο σταθμό κυμαίνεται ανάλογα με την γεωγραφία 
του χώρου από 3.000.000 μέχρι 4.000.000 δρχ. ανά θέση στάθμευσης.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ και ο Οργανισμός Θεσσαλονίκης προώθησαν (1996-1999) το Ενιαίο 
Σχέδιο Πολιτικής Στάθμευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η έρευνα εκπονήθηκε από το 
ΑΠΘ με χρηματοδότηση, παρακολούθηση και συνεργασία του ΥΠΕΧΩΔε και του 
Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

Συνοπτικά αναφέρουμε συνολικά τις κυριότερες από πλευράς προτεραιοτήτων προτάσεις 
για υπόγειους χώρους ή κτίρια τα οποία έχουν προωθηθεί ή μελετηθεί για κατασκευή στη 
Θεσσαλονίκη.

Κεντρική Περιοχή:

Πλατεία Χημείου:
Το έργο είναι παλιά πρόταση (1990) και είχε προταθεί για ένταξη στο Β’ ΚΠΣ με ευθύνη 
του ΑΠΘ (κύριος του χώρου). Αφορά υπόγειο χώρο 1000 περίπου θέσεων. Δεν 
προχώρησε όμως για υλοποίηση γιατί δεν εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του. 
Υπάρχει προκαταρκτική μελέτη και μελέτη προσπελάσεων -  Δεν διαθέτει ολοκληρωμένη 
οριστική μελέτη.

Πρώην Στρατόπεδο Τσιοογιάννη:
Το έργο θα έχει δύο υπόγειες στάθμες συνολικής χωρητικότητας περίπου 850 θέσεων και 
έχει ωριμότητα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στον οποίο έχει παραχωρηθεί ο χώρος, ανέλαβε 
την ευθύνη προώθησης και υλοποίησής του. Υπάρχει σύμφωνη άποψη όλων των 
φορέων για την χρησιμότητά του και δέσμευση του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη χρηματοδότησή 
του. Υπάρχει προβληματισμός για τον συνδυασμό του έργου, με το έργο της 
υποθαλάσσιας αρτηρίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση 
πλήρους κυκλοφοριακής μελέτης προσπελάσεων και επιπτώσεων καθώς και πλήρους 
ΜΠΕ.

Υπόνειοο γώρος ΧΑΝ Θεσσαλονίκης:
Η ΧΑΝΘ προωθεί συνολικό διαγωνισμό και προτίθεται να υλοποιήσει υπόγειο σταθμό 
άνω των 600 θέσεων με ίδιους πόρους και ευθύνη. Οι φορείς συμφωνούν με το έργο το 
οποίο θα κληθεί να λύσει ζωτικά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής Λευκού Πύργου. 
Υπάρχει πλήρης προσέγγιση με προκαταρκτική μελέτη και μελέτη προσπελάσεων.



Πλατεία Αριστοτέλους:
Έχει εξετασθεί σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης της υποθαλάσσιας αρτηρίας υπόγειο 
parking σε δύο ορόφους περίπου 600 θέσεων. Εκτίμηση κόστους 2,2 δις. δρχ.

Χώοοο Παλιάς Λαγαναγοράο:
Ο χώρος είναι ιδιωτικός και είναι δεσμευμένος ως σχολικός οπότε πρέπει πρώτα να 
λυθούν τα θέματα αυτά για να προωθηθεί. Υπάρχει πρόταση και κυκλοφοριακή 
διερεύνηση για μεγάλο υπόγειο χώρο 700-800 θέσεων και ενδεχόμενη εκμετάλλευση του 
άνωθεν χώρου.

Πλατεία Ελευθερίας (ως εναλλακτική της Αριστοτέλους):
Ο χώρος ήδη είναι από πολλά χρόνια χώρος parking και έχει προταθεί ως υπόγειος 
χώρος στάθμευσης σε τρία επίπεδα (700 θέσεις) τόσο από ειδικές μελέτες χωροθέτησης 
όσο και από την μελέτη της υποθαλάσσιας αρτηρίας σε επίπεδο προκαταρκτικής 
μελέτης. Υπάρχουν μελέτες προσπέλασης και διάταξης χώρων. Πρέπει να γίνει έρευνα 
για πιθανή ύπαρξη αρχαιοτήτων. Θα εξυπηρετήσει τις τεράστιες ανάγκες του κέντρου. 
Εννοείται ότι δεν υπάρχει οριστική μελέτη για το έργο. Εκτίμηση κόστους του έργου:
2.4 δις. δρχ.

Χώρος Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού:
Στο χώρο δυτικά των Δικαστηρίων προτείνεται πολυώροφο parking 700 θέσεων και 
περιλαμβάνεται στις προτάσεις του συνολικού έργου της υποθαλάσσιας αρτηρίας 
διαμπερούς κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης ώστε να είναι και επ’ 
ωφελεία της συνολικής παρέμβασης. Δεν υπάρχει οριστική μελέτη για το έργο, αλλά έχει 
εξετασθεί σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης της αρτηρίας. Εκτίμηση κόστους
1.4 δις. δρχ.

Υπόγειος χώρος περιοχής Βασιλικού Θεάτρου:
Στο χώρο δυτικά του νέου Θεάτρου έχει εξετασθεί η κατασκευή υπόγειου parking 
υποστήριξης τουλάχιστον 400 θέσεων στα πλαίσια του συνολικού έργου της 
υποθαλάσσιας αρτηρίας. Η εξέταση κατέληξε ότι η θέση είναι ιδιαίτερα προβληματική 
κυρίως λόγω της άμεσης γειτονίας με αρχαιολογικό μνημείο (Λευκός Πύργος).

Πλατεία Διοικητηρίου:
Είναι γνωστό ότι η υλοποίησή του έργου για σταθμό 1150 θέσεων ξεκίνησε με 
αβεβαιότητα ως προς τα θέματα του διαφαινόμενου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του 
υπόγειου εδάφους. Σήμερα μετά από αποφάσεις του ΚΑΣ έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί 
παρά το ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις για την μερική ολοκλήρωση μικρότερης 
εμβέλειας με διάσωση του αρχαιολογικού χώρου.

Περιοχή εκτός κέντρου

Διασταύρωση Λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου -  Γ. Παπανδρέου (Ανθέων) -  Κριεζώτου: 
Υπάρχει δυνατότητα για 580 υπόγειες θέσεις. Ο χώρος θα χρησιμεύσει και για 
εξυπηρέτηση της παραλιακής ζώνης του Ποσειδωνίου αλλά και των αναγκών του 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχει σύμφωνη άποψη του Δήμου και απαιτείται η 
οριστική χωροθέτηση και δημοπράτησή του από την ΕΥΔΕΚ-ΣΑ. Συντάσσονται οι 
σχετικές μελέτες.

Διασταύρωση Παπαναστασίου -  Νέας Εγνατίας:
Υπάρχει δυνατότητα για 600 θέσεις σε υπόγεια διάταξη δίπλα στο Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο στο κέντρο μιας μεγάλης και σύνθετης από πλευράς χρήσεων ζώνης και
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κοντά στον άξονα του μετρά. Η θέση αυτή επιλέχθηκε μετά την εκπόνηση του έργου του 
ενιαίου σχεδίου από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.

Λανκαδά -  Ανίων Πάντων:
Δυνατότητα 560 θέσεων, με εξυπηρέτηση πολλών αναγκών και χρήσεων, γειτνίαση με 
σταθμούς, κεντρικές λειτουργίες και κόμβους. Υπάρχει συγκοινωνιακή προσέγγιση και 
πολλές οικονομοτεχνικές λεπτομέρειες και στοιχεία στον ΟΡΘΕ.

Γήπεδο ΠΑΘΚ (Αδαμίδου -  Μικράς Ασίας):
Εξυπηρέτηση μιας αρκετά πυκνοκατοικημένης ζώνης. Υπάρχει στον ΟΡΘΕ 
συγκοινωνιακή προσέγγιση και οικονομοτεχνικές λεπτομέρειες και στοιχεία.
Δυνατότητα 360 θέσεων.

Μπότσαρη -  Ηλέκτρας:
Εξυπηρέτηση μιας αρκετά πυκνοκατοικημένης ζώνης και δίπλα στον άξονα του μετρό. 
Υπάρχει συγκοινωνιακή προσέγγιση και πλήρη οικονομοτεχνικά στοιχεία στον ΟΡΘΕ. 
Δυνατότητα 380 θέσεων.



Ε.1. ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΕ-ΝΕΤ



Ε.1. ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Στόχος είναι η μείωση των καθυστερήσεων των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
με ταυτόχρονη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών έτσι ώστε να περιοριστούν οι 
εκπομπές ρύπων των οχημάτων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• Η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης και η τοποθέτηση 
ρυθμιστών κυκλοφορίας σύγχρονης τεχνολογίας σε 180 κόμβους που αφορούν τους 
κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας, Τσιμισκή, Εγνατία, Αγ. 
Δημητρίου, Κασσάνδρου, Δελφών, Παπαναστασίου, Γ. Παπανδρέου, Εθν. 
Αντιστάσεως κλπ.

• Η σύνδεση όλων των κόμβων με κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
• Διαδοχική έναυση πρασίνου στις κεντρικές οδικές αρτηρίες (πράσινο κύμα)
• Υλοποίηση προγραμμάτων σύμφωνα με τις πραγματικές κυκλοφοριακές απαιτήσεις 

λαμβάνοντας υπόψη on line τα κυκλοφοριακά στοιχεία του κόμβου.
• Επιπλέον έχει εγκριθεί η επέκταση του έργου σε ακόμη 34 σηματοδοτικές 

εγκαταστάσεις που θα καλύψουν και την υπόλοιπη πόλη.

Αναλυτικά για μεν τους πρώτους 180 κόμβους:
Οι 124 ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου και Συντήρησης Εργων 
(ΔΕΣΕ)/Π.Κ.Μ.
Οι 53 ανήκουν στην αρμοδιότητα Δήμου Θεσσαλονίκης 
Οι 3 ανήκουν στην αρμοδιότητα Δήμου Καλαμαριάς

Για τους επιπλέον 34 κόμβους:
Οι 4 ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης 
Ο 1 ανήκει στην αρμοδιότητα της ΔΕΣΕ/Π.Κ.Μ.
Ο 1 ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Αμπελοκήπων 
Οι 7 ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Σταυρούπολης 
Οι 6 ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Νεάπολης 
Οι 15 ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμαριάς

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί 124 κόμβοι που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 
ΔΕΣΕ/Π.Κ.Μ. στους δρόμους Δελφών, Κασσάνδρου, Αγ. Δημητρίου, Νέα Εγνατία, Βασ. 
Όλγας, Εθν. Αντιστάσεως, Αλεξ. Σβώλου, Αγγελάκη, Ερμού και Τσιμισκή και 52 κόμβοι 
του Δήμου Θεσσαλονίκης στους δρόμους Εγνατία, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Παπάφη 
Μοναστηριού και 15 κόμβοι του Δήμου Καλαμαριάς, 7 του Δήμου Σταυρούπολης και 6



του Δήμου Νεάπολης. Τέλος βρίσκονται σε στάδιο περαίωσης οι εργασίες σύνδεσης των
συσκευών με το κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης.

ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

• Σε βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους το Πρόγραμμα είναι μεταβαλλόμενο και 
επηρεάζεται από τον υπάρχοντα κυκλοφοριακό φόρτο κάθε συμβάλλοντος δρόμου. 
Πρόκειται για “ηλεκτρονικό τροχονόμο”.

• Κατά τους μελετητές, θα επέλθει μείωση του χρόνου διελεύσεως των κεντρικών 
αρτηριών κατά 20%.

• Μείωση της ρύπανσης μέσω βελτίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών.
• Υπάρχει πρόβλεψη στους ρυθμιστές και τον Κεντρικό Υπολογιστή, ώστε να δίνουν 

(όταν προστεθούν στο μέλλον κάποια μηχανήματα) προτεραιότητα στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς και τα Νοσοκομειακά.

Υπογραφή Σύμβασης:
Αρχικός Χρόνος Κατασκευής:
Σύστημα Δημοπράτησης:
Προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 
Ποσό σύμβασης:
Πρόσθετη χρηματοδότηση:
Συνολικός προϋπολογισμός: 
Χρηματοδότηση:

14-12-1994 
Δύο (2) χρόνια 
Μελέτη -  Κατασκευή 
30-9-2000 
1.239.009.910 δρχ. 
1.034.292.184 δρχ. 
2.273.302.094 δρχ.
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας



Ε.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΕ-ΝΕΤ

Στο Εργοτάξιο της ΔΕΣΕ Κεντρικής Μακεδονίας έχει εγκατασταθεί ένα Ψηφιακό Ραδιο
δίκτυο Τηλεμετρήσεων για την τηλεπίβλεψη εθνικών οδών και την παροχή πληροφοριών 
οδικής κυκλοφορίας στον πολίτη και τους Οργανισμούς μέσω Τεχνολογιών Internet.

Το σύστημα περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός κεντρικού σταθμού στο Εργοτάξιο και 
οκτώ σταθμών που είναι εγκατεστημένοι κατά μήκος της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- 
Κατερίνης στις κατωτέρω θέσεις:
1. Κόμβος Λαχαναγοράς
2. Κόμβος Χαλάστρας -  Ευζώνων
3. Κόμβος Χαλάστρας -  Θεσσαλονίκης
4. Γέφυρα Αξιού
5. Κόμβος Μαλγάρων προς Αθήνα
6. Κόμβος Μαλγάρων προς Θεσσαλονίκη
7. Κόμβος Κλειδιού
8. Γέφυρα Αλιάκμονα

Οι δυνατότητες του συστήματος είναι οι εξής:
1. Η τηλεπιτήρηση και τηλεχειρισμός των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού στους 

ανωτέρω κόμβους
2. Μέτρηση και καταγραφή μετεωρολογικών φαινομένων
3. Μέτρηση και καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων (φόρτου κυκλοφορίας -  

ταχύτητα οχημάτων, προσδιορισμός τύπου οχήματος).

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του συστήματος είναι η παροχή των ανωτέρω 
πληροφοριών σε Υπηρεσίες και πολίτες μέσω Internet.

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι το σύστημα ΔΕΣΕ-ΝΕΤ ζητείται να χρησιμοποιηθεί από 
το Υπουργείο Μακεδονίας -  Θράκης για την πληροφόρηση οδηγών μέσω κινητών 
τηλεφώνων για πληροφορίες σχετικές με κυκλοφοριακό φόρτο, θερμοκρασίες γεφυρών, 
εμπόδια λόγω ατυχημάτων, και διατιθέμενες θέσεις parking εντός της πόλεως 
Θεσσαλονίκης.

Το σύστημα προβλήθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (INFOSYSTEM) σε 
περίπτερο που παραχώρησε η ΔΕΘ το δε κόστος της εγκατάστασης για το κέντρο και 
τους 8 σταθμούς ανήλθε στο ποσό των 16.000.000 δρχ.

Πέραν των ανωτέρω η Περιφέρεια έχει αποφασίσει να χρηματοδοτήσει την επέκταση του 
συστήματος στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας.



Ζ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την ιδιαίτερα σημαντική γεωπολιτική του θέση είναι 
ανέκαθεν σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο για όλη τη χώρα.

Αποτελεί το πλησιέστερο προς τις χώρες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης 
λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκεται πάνω στην Εγνατία Οδό και αποτελεί τον 
καταληκτικό κόμβο του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης -  Ευζώνων ή Θεσσαλονίκης - 
Προμαχώνα -  Βουλγαρίας.

Έχει δηλαδή πολλές από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να αποτελέσει 
νευραλγικό κέντρο των θαλάσσιων μεταφορών των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης 
και της Παρευξείνιας Ζώνης.

Και βέβαια θα πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις μεταφορές από και προς τις 
χώρες αυτές με ασφάλεια, ταχύτητα και οικονομία.

ΟΙ επενδύσεις για υποδομή και εξοπλισμό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οφείλουν να 
έχουν γνώμονα τα παραπάνω, καθώς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
κινείται το λιμάνι και το οποίο γίνεται καθημερινά ορατό.

Σημαντική ώθηση στο λιμάνι θα δώσει και η ολοκλήρωση των έργων του 
Δυτικοευρωπαϊκού δικτύου της Εγνατίας καθώς και η οδική σύνδεση του λιμένα από 
δυτικά με τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης -  Κατερίνης (ΠΑΘΕ).

Το συνολικό πρόγραμμα, τόσο για την επέκταση, την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση των 
υποδομών του λιμανιού, όσο και για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση των 
εξοπλισμών του, ανέρχεται στα 47,5 δις. δρχ. Ήδη ο ΟΛΘ ΑΕ υλοποιεί σταδιακά το 
επενδυτικό πρόγραμμα με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Από αυτά, τα 31 δις. δρχ. αναφέρονται στα έργα επέκτασης του 6ου προβλήτα και τα 
16,5 δις. δρχ. στα έργα εκσυγχρονισμού των υφισταμένων εγκαταστάσεων στο 
συμβατικό λιμάνι και στην κατασκευή ΣΙΛΟ δημητριακών.

Ο ΟΛΘ έχει ετοιμότητα σε μεγάλο βαθμό για την υλοποίηση των παραπάνω έργων. 
Ειδικά για τα έργα επέκτασης του 6ου προβλήτα έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές μελέτες.

Το έργο θα εκτελεσθεί σε τρεις φάσεις.
Η Α' φάση περιλαμβάνει το σύνολο της κατασκευής των λιμενικών έργων και της 
δημιουργίας του χερσαίου χώρου του 6ου προβλήτα. Τα συγκεκριμένα έργα 
διαχωρίζονται σε επί μέρους φάσεις με λειτουργική αυτοτέλεια για χρηματοδοτικούς 
λόγους. Εκτελείται ήδη μέρος της Α' φάσης που περιλαμβάνει την κατασκευή των 
κρηπιδωμάτων No 25 και No 26 (container terminal) προϋπολογισμού 9 δις. δρχ. με 
χρόνο περαίωσης 5 χρόνια.
Το υπόλοιπο μέρος της Α’ φάσης καθώς και οι φάσεις Β' και Π προϋπολογισμού 
31 δις. δρχ. προτάθηκαν για ένταξη στο Π ΚΠΣ.

Επισημαίνεται ακόμη ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΘ που βρίσκεται σε εξέλιξη 
υλοποιείται με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό.
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Συγκεκριμένα:

Οι εργασίες του έργου της επιχωμάτωσης στη θαλάσσια περιοχή των βυρσοδεψείων 
έχουν ολοκληρωθεί με άμεσο αποτέλεσμα την περιβαλλοντική αναβάθμιση της πλέον 
υποβαθμισμένης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Με το έργο αυτό προστέθηκαν στο χώρο 
του Λιμένα άλλα 300 στρέμματα.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του υποστέγου έκτασης 9.000 τ.μ. το οποίο χρησιμοποιείται 
για τα «ευαίσθητα» φορτία, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. δρχ.

Κατασκευάσθηκε το έργο της νέας επίστρωσης του 5ου προβλήτα, προϋπολογισμού 
300 εκατ. δρχ.

Υλοποιείται το έργο της κατασκευής της εσωτερικής οδού του Λιμένος που θα συνδέσει 
τον 6° προβλήτα με την Γέφυρα του Δενδροποτάμου, προϋπολογισμού 117.000.000 δρχ.

Υλοποιείται ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Λιμένα 
(αποθήκες) δαπάνης 250 εκατ. δρχ.

Ολοκληρώνεται η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (front lifts, φορτηγών, αρπάγων 
και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού) προϋπολογισμού 300 εκατ. δρχ.

Υλοποιείται το έργο της μηχανοργάνωσης του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων 
προϋπολογισμού 300 εκατ. δρχ.

Ολοκληρώθηκε το έργο της εγκατάστασης οπτικών ινών σε όλους τους χώρους του 
Λιμένα.

Υλοποιείται η προμήθεια ενός αυτοκινούμενου Γερανού Λιμένος προϋπολογισμού 
1,0 δις. δρχ.

Ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος έτους η προμήθεια νέων μηχανημάτων χειρισμού 
φορτίων προϋπολογισμού 350 εκατ. δρχ.



Η. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

1. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Η Θεσσαλονίκη ως Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Μητρόπολη διαθέτει όλα τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα ώστε να αναδειχθεί στον δεύτερο διεθνή αεροπορικό κόμβο της 
χώρας μας για την διασύνδεση των χωρών της Βαλκανικής και της ευρύτερης 
Ανατολικής Ευρώπης με τις άλλες Ηπείρους.

Ο Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» βρίσκεται σε απόσταση
δεκαέξι χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης
Διαθέτει:
• Δύο τεμνόμενους διαδρόμους, μήκους 2400 και 2440 μ.
• Ένα παράλληλο τροχόδρομο
• Επιβατικό Αεροσταθμό (15.000 τ.μ.)
• Εμπορευματικό σταθμό
• Δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών που μπορεί να δεχθεί 14 αεροσκάφη.

Το έτος 1999 ο Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» εξυπηρέτησε:
• 3.565.703 επιβάτες
• Το 58% ήταν επιβάτες εξωτερικού
• Το 42% ήταν επιβάτες εσωτερικού
• 350.547 ήταν μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες.
Κατά την ίδια περίοδο: Οι κινήσεις των αεροσκαφών ήταν 46.768 (εκτός των 
κινήσεων της γενικής αεροπλοίας και της στρατιωτικής). Η αύξηση της επιβατικής 
κίνησης τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό 
της συνολικής αεροπορικής κίνησης. Δηλαδή, από 1.078.000 επιβάτες το 1978, η 
συνολική κίνηση επιβατών έφτασε το 1999 τους 3.565.703 επιβάτες

Στην παρούσα κατάσταση, ακόμη και με την παρούσα επιβατική κίνηση, ο Κρατικός 
Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» αντιμετωπίζει:
• Μειωμένη χωρητικότητα στον Επιβατικό Αεροσταθμό
• Μειωμένη χωρητικότητα στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών
• Μειωμένη χωρητικότητα στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων.

Είναι επομένως φανερό, ότι για να εξυπηρετήσει ο Κρατικός Αερολιμένας 
Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» την μελλοντική επιβατική κίνηση με υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης, απαιτούνται έργα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης τα οποία 
διακρίνονται σε:
• Επείγοντα έργα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του 

Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
• Επείγοντα έργα τα οποία εντάσσονται στη Μελέτη του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης (MASTER PLAN) του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Στο παρόν τεύχος καταγράφονται, οι δύο κατηγορίες έργων, τα χρονοδιαγράμματα 
υλοποίησης και το ύψος της χρηματοδότησης.



Η Μελέτη του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (MASTER PLAN) του Κρατικού 
Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» εκπονήθηκε το 1996 για την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 
προβλέπει έργα ανάπτυξης του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
με χρονικό ορίζοντα το έτος 2005. Ο παράμετροι της Μελέτης του Κρατικού 
Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ήταν:
- Ανάλυση της Υπάρχουσας κατάστασης του Αερολιμένα
- Το υφιστάμενο επίπεδο εξυπηρέτησης και οι σημερινές σχετικές απαιτήσεις
- Η έρευνα αγοράς με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου
- Οι προβλέψεις της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης
- Οι απαιτήσεις του Αερολιμένα για το χρονικό ορίζοντα του έτους 2010
- Η διερεύνηση της επέκτασης των διαδρόμων
- Η διερεύνηση της χωροταξικής και της κυκλοφορικής μελέτης του Αερολιμένα
- Η κυκλοφοριακή ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του Αερολιμένα
- Ο προϋπολογισμός των έργων

2. Η ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Η σημερινή αερομεταφορική κίνηση του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» συμβαδίζει με τις προβλέψεις της Μελέτης του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης του Αερολιμένα (MASTER PLAN). Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές 
εκτιμάται ότι εντός μιας δεκαετίας από την υλοποίηση της Α' φάσης των έργων 
ανάπτυξης του αεροδρομίου η επιβατική κίνηση θα ανέλθει σε 9.000.000 περίπου. 
Ειδικότερα, η αερομεταφορική κίνηση μετά την πάροδο μιας δεκαετίας από την 
υλοποίηση των έργων προβλέπεται να διαμορφωθεί ως εξής:
Επιβάτες: 9.000.000 
Κινήσεις Αεροσκαφών: 135.000 
Εμπορεύματα: 30.000 τόνοι

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

3. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Α. Τα σημαντικά έργα βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του Κρατικού 
Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» τα οποία έχουν υλοποιηθεί κατά το 
χρονικό διάστημα 1996-1999 ή περατώνονται εντός του 2000, συνολικού 
προϋπολογισμού περί τα 20 δις. δρχ. είναι:

• Οι εργασίες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της λειτουργικότητας και της 
αισθητικής του Αεροσταθμού (Υλοποιήθηκε, συνολική δαπάνη 4,4 δις. δρχ.)

• Η Ανατολική επέκταση του Αεροσταθμού (Α' Φάση). Προσαρμογή του 
Αεροσταθμού στις απαιτήσεις της συνθήκης Schengen, επέκταση των 
περιοχών αφίξεων και αναχωρήσεων και διοίκησης. Υλοποιήθηκε, συνολική 
δαπάνη 2,9 δις. δρχ.

• Τα νέα δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών (Α' φάση -  4 νέες θέσεις). 
Υλοποιήθηκε, συνολική δαπάνη 1,55 δις. δρχ.

• Διάφορα έργα:
- Νέος αντιολισθηρός ασφαλτοτάπητας στον διάδρομο 16/34



- Μεταλλικά στέγαστρα
- Βιολογικός καθαρισμός
- Parking
- Μεταφορικές ταινίες κ.α.
Υλοποιήθηκαν εργασίες συνολικής δαπάνης 2,8 δις. δρχ.

• Η κατασκευή του πύργου Radar στην Περαία και η εγκατάσταση του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συνολική δαπάνη 2,0 δις. δρχ.

• Η ολοκλήρωση της Ανατολικής επέκτασης του Αεροσταθμού (Β’ Φάση) 
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με Προϋπολογισμό 1,6 δις. δρχ.

• Τα νέα δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών (Β' Φάση -  4-5 νέες θέσεις) 
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Προϋπολογισμός 1,5 δις. δρχ.

• Η αναβάθμιση της φωτοσήμανσης και του ILS του διαδρόμου 16/34 στην 
κατηγορία II για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων σε περιόδους 
χαμηλής νέφωσης και ομίχλης. Ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2000. 
Προϋπολογισμός 3,5 δις. δρχ.

• Η εγκατάσταση του ILS στον διάδρομο 10/28 (Ολοκληρώθηκε, 
προϋπολογισμός 0,5 δις. δρχ.)

Επισημαίνεται ότι ενώ σήμερα η χωρητικότητα του συστήματος διαδρόμων του 
Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» είναι 27 κινήσεις 
αεροσκαφών ανά ώρα, με τη λειτουργία του νέου Radar θα είναι 58 κινήσεις 
αεροσκαφών ανά ώρα.

Β. Τα σημαντικά έργα τα οποία δημοπρατούνται εντός του 2000 συνολικού 
προϋπολογισμού περί τα 18,0 δις. δρχ. είναι:

• Η δυτική επέκταση του κτιρίου του Αεροσταθμού μέχρι τον πύργο ελέγχου (ο 
διαγωνισμός θα γίνει 30 Αυγούστου 2000, προϋπολογισμός 9,5 δις. δρχ.)

• Η ολοκλήρωση των εργασιών περιοχής αφίξεων εξωτερικού και η ένταξη των 
υφιστάμενων χώρων διοίκησης στην αίθουσα αναχωρήσεων (προκήρυξη 
διαγωνισμού τον Σεπτέμβριο 2000, προϋπολογισμός 2,6 δις. δρχ.)

• Η νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση και επαναδιάταξη -  επέκταση των χώρων 
στάθμευσης (προκήρυξη διαγωνισμού το Ρ  τρίμηνο 2000, προϋπολογισμός 
3 δις. δρχ.)

4. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MASTER PLAN) ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Α. Τα σημαντικότερα έργα σύμφωνα με τη Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης του 
Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (MASTER PLAN) που θα 
δημοπρατηθούν εντός του 2000, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 
70 δις. δρχ. είναι:

• Η κατασκευή παράλληλου τροχοδρόμου στον διάδρομο 10/28 (διακηρύχθηκε 
και ο διαγωνισμός έγινε στις 15.3.2000, προϋπολογισμός 9,0 δις. δρχ.)

• Η βελτίωση και επέκταση του Εμπορευματικού σταθμού (προκήρυξη 
διαγωνισμού το Γ' τρίμηνο 2000, προϋπολογισμός 2,3 δις. δρχ.)

• Η επέκταση του διαδρόμου 10/28 κατά 1000 μέτρα (Ολοκληρώθηκε η 
οριστική μελέτη και το έργο διακηρύσσεται τον Οκτώβριο 2000, 
προϋπολογισμός 60 δις. δρχ.)



Β. Τα σημαντικότερα έργα σύμφωνα με τη Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης του 
Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (MASTER PLAN) που 
βρίσκονται στην φάση εκπόνησης μελέτης είναι:

• Η κατασκευή νέου Επιβατικού Αεροσταθμού για 8.000.000 επιβάτες, νέων 
δαπέδων στάθμευσης αεροσκαφών και νέου οδικού δικτύου πρόσβασης, 
(ολοκλήρωση μελέτης το 2001, εκτιμώμενος προϋπολογισμός 60 δις. δρχ.)

• Η σύνδεση του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με τη 
νέα οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών

• Η κατασκευή υπόγειου τμήματος, μήκους 380 μ., της οδού Θεσσαλονίκης- 
Περαίας στην περιοχή 28 του διαδρόμου 10/28

Γ. Άλλα έργα σύμφωνα με τη Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης του Κρατικού 
Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (MASTER PLAN) είναι:

• Ελικοδρόμιο
• Υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών και βοηθητικοί χώροι
• Πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων
• Ξενοδοχείο υψηλής στάθμης εξυπηρέτησης.

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 
10/28

Α. Επίδραση στην ακτογραμμή
Με την επέκταση του διαδρόμου στη θάλασσα θα υπάρξει προσαμμωτική τάση 
εκατέρωθεν του έργου με πιο έντονη την τάση στη Βορειοανατολική πλευρά του 
έργου. Διαβρωτική τάση θα υπάρξει μόνο στη Νοτιοδυτική πλευρά του έργου 
από τις κεραίες του ραδιοφωνικού σταθμού και σε απόσταση περίπου 1000 μ. 
προς την Περαία.
Τα παραπάνω φαινόμενα είναι ήπια και τεχνικά ανατάξιμα.

Β. Επίδραση στην ποιότητα των θαλασσίων υδάτων
Η σοβαρότερη πηγή ρύπανσης του κόλπου της Θεσσαλονίκης από την πλευρά 
του αεροδρομίου είναι η γεωργική (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κλπ) με την 
απορροή των ρύπων μέσω του ποταμού Ανθεμούντα και του ρέματος της 
Θέρμης. Η ύπαρξη του έργου δρα ευεργετικά στη μείωση των συγκεντρώσεων 
των ρύπων, ιδιαίτερα στις τουριστικές ακτές Περαίας, Ν. Επιβάτες, Αγ. Τριάδα. 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής οι συγκεντρώσεις των αιωρημάτων στις 
τουριστικές περιοχές θα είναι αρκετά υψηλές, πλην όμως θα ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα με τη χρήση ειδικών παραπετασμάτων ιλύος (silt screens) τα 
οποία θα λειτουργούν σαν φίλτρο επί 24ώρου βάσεως καθ’ όλη τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου.

Γ. Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον
Με την έναρξη λειτουργίας του διαδρόμου 10/28 και της επεκτάσεώς του, παρά 
την αύξηση της κίνησης των αεροσκαφών κατά 244% το έτος 2013 θα επέλθει 
μείωση των θίγόμενων ζωνών θορύβου (της ζώνης 30-40 NEF κατά 49% και της 
ζώνης >40 NEF κατά 44%). Η μείωση των θίγόμενων ζωνών θορύβου οφείλεται 
και στη μεγαλύτερη χρήση του διαδρόμου 10/28 από το άκρο 10.



Θ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Αναγνωρίζοντας την σημασία των Υποδομών Μεταφορών για την επίτευξη των στόχων 
της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς, της Απασχόλησης και της Οικονομικής Συνοχής των 
Κρατών -  Μελών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και αρκετά χρόνια, υποστηρίζει ενεργά 
και προωθεί αποφασιστικά τον Σχεδίασμά Διευρωπαϊκών Υποδομών Μεταφορών.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού, το Group Chrístophersen, που 
συστήθηκε κατόπιν εντολής του Συμβουλίου Κορυφής (ΔΕΚ. ’93), διαμόρφωσε το 1994 
Λίστα Έργων Υποδομών Μεταφορών Α’ Προτεραιότητος, δηλαδή έργων ζωτικού 
Κοινοτικού ενδιαφέροντος, αλλά και ταυτόχρονα ωρίμων προς άμεση υλοποίηση.

Η Λίστα αυτή, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Κορυφής στο Essen (ΔΕΚ. ’94), 
περιλαμβάνει 14 μεγάλα έργα, ένα από τα οποία είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. Το έργο αυτό 
αποτελεί την ραχοκοκαλιά του Ελληνικού Προγράμματος έργων Υποδομής Μεταφορών.

Είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο που κατασκευάζεται σήμερα στην Ευρώπη με 
προϋπολογισμό της τάξης του ενός τρισεκατομμυρίου δραχμών. Το μήκος της Εγνατίας 
Οδού, από την Ηγουμενίτσα μέχρι τους Κήπους, ανέρχεται στα 680 χλμ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία ενώνει τα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης με την 
Ανατολή. Όσο περισσότερο διαμορφώνεται ένας μεγάλος πολιτικός και οικονομικός 
σχηματισμός, τόσο περισσότερο γίνονται αναγκαίες οι ακτινικές συνδέσεις από το κέντρο, 
την εκάστοτε Ρώμη, προς την περιφέρεια. Γι’ αυτό η Εγνατία χρηματοδοτείται με μεγάλα 
ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εγνατία λειτουργεί συγχρόνως ως συλλεκτήριος οδικός άξονας των μεταφορών της 
Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης. Σ’ αυτήν καταλήγουν οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV 
(Βερολίνο -  Σόφια -  Θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι με κατάληξη την Αλεξανδρούπολη), X 
(Βιέννη -  Βελιγράδι -  Θεσσαλονίκη), ενώ εννέα κάθετοι οδοί εξασφαλίζουν τη 
διασύνδεση της Ελλάδας με τις χώρες των Βαλκανίων.

Η γεωστρατηγική σημασία της Εγνατίας στην περιοχή είναι μεγάλη. Τρεις σημαντικές 
γεννήτριες μεταφορικών κινήσεων είναι η Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο (Ανατολική 
Μεσόγειος) και η Αδριατική με το Ιόνιο. Η σύνδεση κάθε μίας με τις άλλες επιτυγχάνεται 
μέσω ενός οδικού τετραπλεύρου, που περιλαμβάνει την Εγνατία, δύο κάθετους άξονές 
της, Αρδάνιο -  Ορμένιο -  Πύργος (Μπουργκάς) και Σιάτιστα -  Κρυσταλλοπηγή -  
Πόγραδετς -  Τίρανα -  Δυρράχιο, καθώς και τον Πανευρωπαϊκό Άξονα VII, Δυρράχιο -  
Σκόπια -  Σόφια -  Πύργος (Μπουργκάς), η λεγάμενη Παραεγνατία. Η άμεση κατασκευή 
των τριών πλευρών, αφού ο άξονας VII θα καθυστερήσει λόγω ουσιαστικής ανυπαρξίας 
χρηματοδότησης και επειδή διασχίζει περιοχή πολιτικά ασταθή, θα επιτρέψει την μεγάλη 
ανάπτυξη των μεταφορών.

Ακόμη σε εθνικό επίπεδο, η Εγνατία Οδός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του συστήματος 
μεταφορών της Βόρειας Ελλάδας, βγάζει από την απομόνωση την Ήπειρο, τη Δυτική 
Μακεδονία και τη Θράκη. Θα δώσει την ευκαιρία συμπληρωματικών επενδύσεων στον 
τομέα των μεταφορών (π.χ. εμπορευματικά κέντρα), της βιομηχανίας και του τουρισμού. 
Θα αποτελέσει άξονα ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας.



Για τα έργα της Εγνατίας είχαν εξασφαλισθεί από τα κοινοτικά προγράμματα του Β' ΚΠΣ 
(περίοδος 1994-1999) 400 δις. δρχ. Από αυτά το 60% είναι κοινοτικοί πόροι (ΕΤΠΑ και 
ΤΣ) και το 40% εθνική συμμετοχή.

Στα προγράμματα του Γ' ΚΠΣ (περίδος 2000-2006), περιλαμβάνεται ως έργο πρώτης 
προτεραιότητας η ολοκλήρωση του συνόλου της Εγνατίας με επιπλέον κονδύλια της 
τάξης των 660 δις. δρχ.

Η Εγνατία είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο που κατασκευάζεται σήμερα στην Ευρώπη και 
οι πόροι που θα διατεθούν στον άξονα από το Β’ και το Γ' ΚΠΣ για την ολοκλήρωσή του 
θα ξεπερνούν το 1 τρις. δρχ.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή -  Δημοπράτηση έργων

Από τα 680 χλμ. του άξονα της Εγνατίας στο παρελθόν κατασκευάσθηκαν (πριν το 1994) 
και έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία 120 χλμ. Πρόκειται για υφιστάμενα τμήματα του 
οδικού δικτύου τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην πρώτη φάση της λειτουργίας ως 
τμήματα του άξονα της Εγνατίας.

Σήμερα κατασκευάζονται 452 χλμ. με 69 εγκατεστημένες εργολαβίες με συνολικό 
προϋπολογισμό δημοπράτησης 926,3 δις. δρχ. που αναμένεται να ολοκληρωθούν 
σταδιακά μέχρι το τέλος του 2003.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημοπράτηση 2 έργων της Εγνατίας οδού σε μήκος 11 χλμ. συνολικού 
προϋπολογισμού 79 δις. δρχ. Μέχρι το τέλος του 2000 ή στις αρχές του 2001 θα έχουν 
δημοπρατηθεί και τα υπόλοιπα 48 χλμ. με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 202,5 δις. δρχ.

Παράλληλα στο πλαίσιο των έργων του Γ' ΚΠΣ δημοπρατήθηκε και η κατασκευή του 2ου 
κλάδου μήκους 26 χλμ. στο τμήμα Κουλούρα -  Κλειδί της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο 
άλλος κλάδος κυκλοφορείται ήδη ως τμήμα του υφιστάμενου οδικού δικτύου (ΕΟ 
Θεσ/νίκης -  Βέροιας)

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι μελέτες και για τα τμήματα μήκους 49 χλμ. που 
έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Π ΚΠΣ. Έτσι θα υπάρχει η απαραίτητη 
ωριμότητα και ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση 
θα προχωρήσει άμεσα η δημοπράτησή τους.

Απορροφήσεις

Από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Β' ΚΠΣ έχουν δεσμευτεί για την Εγνατία πόροι 
ύψους 400 δις. δρχ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα κονδύλια αυτά θα 
πρέπει να απορροφηθούν έως το τέλος του έτους 2001.

Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για την Εγνατία μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 380 
δις δρχ. Είναι φανερό ότι εντός του 2000 θα έχει απορροφηθεί το σύνολο των 
διατιθέμενων από το Β' ΚΠΣ πόρων, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση του 
έργου και από τα κονδύλια του Γ' ΚΠΣ.



Ασφαλτόστρωση - Απόδοση σε Κυκλοφορία

Έως το τέλος του 1999 είχαν ασφαλτοστρωθεί τμήματα συνολικού μήκους 130 χλμ., ενώ 
κατά τα έτη 2000 και 2001 προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν περίπου άλλα 150 χλμ.

Έτσι κατά την περίοδο 2000-2001 θα ολοκληρώνονται και θα παραδίδονται στην 
κυκλοφορία μεγάλα αυτοτελή τμήματα της οδού συνολικού μήκους 263 χλμ.

Το πρόγραμμα παράδοσης τμημάτων σε κυκλοφορία για τα έτη 2000 & 2001 έχει ως
εξής:
• Ήδη τον Φεβρουάριο του 2000 δόθηκαν 54 χλμ
• Το καλοκαίρι του 2000 θα δοθούν 42 χλμ
• Το τέλος του 2000/αρχές του 2001 θα δοθούν 84 χλμ
• Και μέχρι το τέλος του 2001 άλλα 83 χλμ.

Στα επόμενα χρόνια 2002-2003 προγραμματίζεται να δοθούν στην κυκλοφορία 
άλλα 173 χλμ. τα περισσότερα εντός του 2002.

ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα, στις προτεραιότητες του Γ' ΚΠΣ για τον τομέα 
Μεταφορών, περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση της κατασκευής των καθέτων αξόνων, 
καθώς και των έργων στα λιμάνια και τα αεροδρόμια που αποτελούν τις πύλες της 
Εγνατίας, με διασφαλισμένα κονδύλια ύψους 300 δις. δρχ.

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» έχει ήδη αναλάβει την αρμοδιότητα για την ολοκλήρωση των 
μελετών και έχει δημοπρατήσει τμήματα των καθέτων αξόνων, ήδη κατασκευάζονται 4 
τμήματα συνολικού μήκους 53,8 χλμ και συνολικού προϋπολογισμού 44 δις. δρχ. 
Συγκεκριμένα τα τμήματα αυτά είναι:

> Κορομηλιά -  Δισπηλιό, του κάθετου άξονα Σιάτιστα -  Κρυσταλλοπηγή
> Γέφυρα Ποτίδαιας, του κάθετου άξονα Κ12-Μουδανιά
> Παράκαμψη Διδυμοτείχου (Ψαθάδες) -  Ορεστιάδα, του κάθετου άξονα Αρδάνιο -  

Ορμένιο
> Παράκαμψη Ορεστιάδας -  Καστανιές, του κάθετου άξονα Αρδάνιο -  Ορμένιο

Έχει επίσης προγραμματιστεί η δημοπράτηση εντός του 2000 του τμήματος «Μάνδρα -  
Παράκαμψη Διδυμοτείχου» του κάθετου άξονα Αρδάνιο -  Ορμένιο.



ΥΔΡΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Θεσ/νίκης με μεταφορά 
νερού από τον ποταμό Αλιάκμονα.

Τα έργα που πρόκειται να κατασκευασθούν αφορούν την ολοκλήρωση του πρώτου 
σταδίου της Α' φάσης του έργου για την μεταφορά 150000 μ3/ημέρα καθαρού πόσιμου 
νερού.

Μελλοντικά και με την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου θα μεταφέρονται 600.000 
μ3/ημέρα και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της επαρκούς υδροδότησης της Θεσ/νίκης μέχρι 
και το 2025. Παράλληλα με την σταδιακή λειτουργία του έργου θα αποδεσμεύονται οι 
υφιστάμενες πηγές υδροληψίας, που είναι γεωτρήσεις στις περιοχές Αραβησσού, Αξιού 
και Καλοχωρίου, οι οποίες αφ’ ενός τείνουν να εξαντληθούν αφ’ ετέρου δημιουργούν 
αντιδράσεις στους κατοίκους και φορείς των αντιστοίχων περιοχών (καθιζήσεις εδαφών, 
λειψυδρία κλπ.).

Το 1990 ολοκληρώθηκε η διώρυγα που μεταφέρει το νερό του Αλιάκμονα μέχρι τον Αξιό.

Τα έτη 1989 - 1994 κατασκευάσθηκε ένα μέρος του έργου από τον Αξιό μέχρι τον χώρο 
κατασκευής των διϋλιστηρίων.

Θεωρείται απαραίτητο να ολοκληρωθεί άμεσα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης 
του υδάτινου δυναμικού.

Τα τεχνικά δεδομένα και χαρακτηριστικά του έργου

Τα έργα που προγραμματίζονται να κατασκευαστούν είναι:
• Κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού
• Διϋλιστήρια
• Δεξαμενές
• Αντλιοστάσια
• Ανακαίνιση παλαιού τμήματος της διώρυγας 

ΚΟΣΤΟΣ - ΠΟΡΟΙ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο προϋπολογισμός των προς κατασκευή έργων είναι περίπου 32,9 δις δρχ.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Εθνικό σκέλος του Κ.Π.Σ. 1994-1999 και 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με ποσοστό 85%.
Το έργο θα δοθεί σε λειτουργία εντός του 2001.

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το έργο κατασκευάζεται με τις ακόλουθες εργολαβίες:



1. Ολοκλήρωση αγωγού προσαγωγής από ποταμό Αξιό μέχρι Αντλιοστάσιο 
Σίνδου μήκους περίπου 4.000 μ.

Προϋπολογισμός μελέτης: 5.200.000.000 δρχ 
Έκπτωση: 43,34%
Συμβατική περαίωση έργου: 30.6.2000 (παραταθείσα)
Ανάδοχος: «ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ATE»

Υπογράφηκε σύμβαση την 5.7.1996 με τον ανάδοχο «ΕΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ATE» οπότε 
και η ανάδοχος εγκαταστάθηκε στο έργο. Μετά την αριθ. 803/23.12.96 απόφαση της 
Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. οι εργασίες άρχισαν τον Ιανουάριο του '97 και ήδη 
έχει κατασκευασθεί τμήμα του αγωγού μήκους 3700 μ. περίπου.

Απορρόφηση μέχρι 30.6.2000: 2.570.012.922 δρχ. δηλ. ποσοστό 85,55% 
Εκτιμώμενος χρόνος περαίωσης: Ιούλιος 2000

2. Μελέτη - Κατασκευή και λειτουργία της Α' φάσης των διυλιστηρίων.

Προϋπολογισμός μελέτης: 6.900.000.000 δρχ.
Σύμβαση: 5.919.092.400 δρχ.
Έκπτωση: 22%
Συμβατική περαίωση έργου (παραταθείσα): 31.10.2001 (23 μήνες + 7 μήνες 
δοκιμαστική λειτουργία )
Ανάδοχος: Κοινοπραξία Κορωνίς Α.Ε. - Χρ. Κωνσταντινίδης - SECIT Spa -  Austrian 
Energy.

Η ανάδοχος έχει εκπονήσει το 90% των προβλεπομένων οριστικών μελετών 
εφαρμογής και ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα κτιριακά, οι δεξαμενές και τα σιλό, 
κατασκευάζεται το κτίριο της οζόνωση οι κλίνες του άνθρακα και η οδοποιία ενώ 
υπολείπονται ακόμη οι κλίνες της άμμου και το κτίριο της ενέργειας και η οδοποιία . 
Εγκαταστάθηκε μέρος του Η/Μ εξοπλισμού ενώ άλλο βρίσκεται επιτόπου όπως 
υπάρχει και μέρος που δεν έχει παραγγελθεί εισέτι.

Απορρόφηση μέχρι 5.7.2000: 2.953.995.354 δρχ.

Ποσοστό: 49,9 %

3. Κατασκευή του υδραγωγείου από τη Δεξαμενή Δ3 μέχρι την οδό Λαγκαδά 
και συνδέσεις με Δεξαμενές Διαβατών και Ευόσμου .

Προϋπολογισμός μελέτης: 9.600.000.000 δρχ.

Σύμβαση: 3.187.200.000 δρχ.(+288.653.172 δρχ. συμπληρωματική σύμβαση) 
Έκπτωση: 66,80%
Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΔΩΡΙΚΟΣ ΑΤΕ-ΤΕΓΕΑ ATE- ΤΡΙΑΣ ATE 
Η σύμβαση με την ανάδοχο υπογράφηκε στις 11.12.97 
Απορρόφηση μέχρι 30.6.00: 2.446.062.001 δρχ. δηλαδή ποσοστό 70,37% 
Συμβατική περαίωση του έργου: 11.10.2000 
Εκτιμώμενη περαίωση: Δεκέμβριος του 2000



4. Προστασία σίφωνα του αγωγού ύδρευσης Θεσ/νίκης στον Αξιό ποταμό και 
των παρακειμένων γεφυρών του Ο.Σ.Ε.

Προϋπολογισμός μελέτης: 1.300.000.000 δρχ.
Σύμβαση: 644.922.155 δρχ. (+235.000.000 δρχ. συμπληρωματική σύμβαση) 
Έκπτωση: 50.39 %
Συμβατική περαίωση έργου: 5.2.200 (Παραταθείσα): 31.12.2000 
Ανάδοχος: ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 19-5-98 και εγκρίθηκε η ανάθεσή του. Η σύμβαση 
υπογράφηκε την 5-8-98 προσκομίστηκαν επί τόπου του έργου οι πασσαλοσανίδες, 
τα συρματοκιβώτια και ποσότητα πέτρας και άρχισαν οι εργασίες. Υπήρξαν 
δυσκολίες λόγω μεγάλης παροχής του π. Αξιού.
Απορρόφηση μέχρι 30.6.2000: 307.226.000 δρχ. δηλ. ποσοστό 35%

5. Ανακαίνιση -  Επισκευή ενωτικής διώρυγας μεταφοράς νερού από Αλιάκμονα 
μέχρι Αξιό

Προϋπολογισμός μελέτης: 3.000.000.000 δρχ.
Σύμβαση: 1.557.891.000 δρχ. (+740.000.000 δρχ. συμπληρωματική σύμβαση) 
Έκπτωση: 33%
Συμβατική περαίωση έργου: 18.5.2000 (Παραταθείσα ): 18.3.2001 
Ανάδοχος: Αφοί ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ

Το έργο δημοπρατήθηκε την 1-9-98 και εγκρίθηκε η ανάθεσή του. Η σύμβαση 
υπογράφηκε την 18.11.98. Το έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.
Απορρόφηση μέχρι 30.6.2000 : 1.345.782.500 δρχ. δηλ. ποσοστό 58,57%

6. Συνδέσεις υδραγωγείου Αλιάκμονα με εγκαταστάσεις Ο.Υ.Θ. (Δεξαμενές : 
Νεαπόλεως, Καλλιθέας, Τούμπας και Δ5)

Προϋπολογισμός έργου : 9.000.000.000 δρχ.
Σύμβαση : 6.750.000.000 δρχ.
Έχει γίνει εγκατάσταση του αναδόχου στις 15.12.1999 
Διάρκεια κατασκευής έργου : 18 μήνες
Α) 8 μήνες για να δοθεί νερό σε δεξαμενές της Νεάπολης, Πολίχνης και Βλατάδων 

(14.8.2000)
Β) 12 μήνες για να δοθεί νερό στη δεξαμενή της Τούμπας (14.12.2000)
Γ) 18 μήνες για υδροδότηση της Καλαμαριάς (14.6.2001)

Έχουν αρχίσει εργασίες και εκτελούνται κανονικά .
Απορρόφηση μέχρι 30.6.2000 : 940.700.000 δρχ. Ποσοστό 14%

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

1. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης 980.000.000 δρχ.
Εκτιμώμενη Ημερ. Δημοπράτησης 20/10/2000



Εκτιμώμενη Ημερ. Σύμβασης 20/11/2000 
Εκτιμώμενη περαίωση έργου : Ιούλιος 2001

Με την εργολαβία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της προσαγωγού διώρυγας μέχρι το 
Αντλιοστάσιο Σίνδου.

2. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ ΑΞΙΟ (Διώρυγες 6Α κλπ.)

Προϋπολογισμός Μελέτης 980.000.000 δρχ.

Εκτιμώμενη Ημερομηνία Δημοπράτησης 30/9/2000 
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Σύμβασης 30/10/2000 
Εκτιμώμενη Περαίωση Έργου Μάιος 2001

Με την εργολαβία θα ολοκληρωθεί η επισκευή της διώρυγας 6Α και θα εκτελεστούν οι 
δοκιμές απωλειών όλης της ενωτικής διώρυγας.

3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ -  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ ΑΞΙΟ.

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Μελέτης 2.500.000.000 δρχ.
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Δημοπράτησης 10/11/2000 
Εκτιμώμενη Περαίωση Έργου 31/12/2001

Με την εργολαβία θα επισκευαστούν οι διώρυγες Αο -  4 Α- Βραχιάς κλπ.

4. ΕΡΓΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Μελέτης 3.000.000.000 δρχ.
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Δημοπράτησης 31/10/2000

Εκτιμώμενη Περαίωση Έργου 31/12/2001 
(Εκτιμώμενη τμηματική περαίωση 
αντλιοστασίου Σίνδου) 10/4/2001

Με την εργολαβία θα κατασκευασθούν όλα τα απαραίτητα έργα για την απρόσκοπτη 
υδροδότηση της Θες/νίκης από τον Αλιάκμονα και θα εκσυγχρονισθεί το 
αντλιοστάσιο Σίνδου.

ΕΡΓΑ ΕΥΑΘ

2. Ανίχνευση διαρροών και αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Θεσ/νίκης.

Με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε πίστωση 50.000.000 δρχ. για την εκτέλεση 
πιλοτικού προγράμματος από τον Ο.Υ.Θ. Με βάση τα συμπεράσματα από το 
πρόγραμμα αυτό θα συνταχθεί μελέτη για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση των 
διαρροών σε όλο το δίκτυο. Ήδη η ΕΥΑΘ έχει προκηρύξει την πρόσληψη Τεχνικού 
Συμβούλου.



Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση της παροχής Υπηρεσιών 
Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Ύδρευσης Θεσ/νίκης από ποταμό Αλιάκμονα» 2ος 
Τεχνικός Σύμβουλος.

Το έργο του 2ου Τεχνικού Συμβούλου ανατέθηκε στην Κοινοπραξία Υ.ΘΕ.Α. η 
οποία αποτελείται από τα γραφεία «ΕΞΑΡΧΟΥ -  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ -  
ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ -  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ GKW CONSULT 
INGENIEURBÜRO FUR WASSER -  ABWASSER ABFALLTECHNIK GmbH” με 
οικονομική προσφορά 289.411.520 δρχ. (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
της αναθεώρησης).
Χρόνος απασχόλησης: από 19/4/2000 έως 19/10/2001 (18 μήνες)
Απορρόφηση μέχρι 30/6/2000 : 23.141.127 δρχ.
Ποσοστό: 8%.
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Κ.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΤΑΔΙΑ I & II) ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: ΠΟΡΕΙΑ -  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ -  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Α' στάδιο των έργων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης
(ΕΕΛΘ) προϋπολογισμού 2,57 δις. δρχ. ξεκίνησε το 1983 και τελείωσε στις 31.5.89. 
Λόγω της κατασκευής συμπληρωματικών έργων ύψους 330.000.000 δρχ. αλλά κυρίως 
λόγω μικροκομματικών σκοπιμοτήτων ορισμένων κύκλων και πολιτικών της πόλης, 
τέθηκε σε λειτουργία το Φεβρουάριο του 1992. Αυτό σημαίνει ότι απαιτήθηκαν 6 χρόνια 
(1983-89) από τη δημοπράτηση μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και άλλα 3 
χρόνια (1989-1992) για τις συμπληρωματικές εργασίες μέχρι την έναρξη της λειτουργίας.

Το Β' στάδιο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) 
ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 1995, έχει προϋπολογισμό 11,3 δις. δρχ.

Η εγκατάσταση από το Φεβρουάριο του 1992 επεξεργάζεται 20.000 γπ3 αστικά λύματα, 
από τον Μάιο του 1992 40.000 πι3 και από τον Ιούνιο του 1997 55.000 πι3.

Από τις 3-4-2000 ολοκληρώθηκαν τα έργα της βιολογικής βαθμίδας και άρχισε η 
δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης με τη δευτεροβάθμια επεξεργασία των 
λυμάτων. Από τις 11-7 με την παραλαβή 12.000 πι3 λυμάτων από την πυρίκαυστο άρχισε 
η σταδιακή άντληση του ποσού των αστικών λυμάτων που παραλαμβάνει η 
εγκατάσταση.

Με το τέλος Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η παραλαβή των λυμάτων της πυρίκαυστου που 
σήμερα οδηγούνται δια του αγωγού του Λευκού Πύργου στον εσωτερικό Θερμαϊκό οπότε 
και αναμένεται εμφανής βελτίωση της καθαρότητας των νερών του Θερμαϊκού.

Από το τέλος Αυγούστου του 2000 οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του συνόλου 
αστικών λυμάτων των συνδεδεμένων παροχών της μείζονος Θεσσαλονίκης, τα λύματα 
μετά τον καθαρισμό τους σε βαθμό 95% θα διοχετεύονται δια του ενός κλάδου του 
διδύμου χερσαίου και υποθαλασσίου αγωγού στον εξωτερικό Θερμαϊκό σε απόσταση 1 
χλμ. από την ακτή και σε βάθος 15 μ.

Το έργο του διδύμου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (ΑΔΕΛ)
προϋπολογισμού 3,1 δις. δρχ. εκτείνεται σε μήκος 7,8 χλμ. στην ξηρά (έχει ήδη 
ολοκληρωθεί) και 2,5 χλμ. στη θάλασσα, εκτιμάται δε ότι θα περαιωθεί υπό φυσιολογικές 
συνθήκες στο τέλος του χρόνου.

Επίσης στο τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η κατασκευή των υπολειπόμενων έργων της 
γραμμής ιλύος και ενέργειας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
προϋπολογισμού 11,3 δις. δρχ. (με χρηματοδότηση κατά 85% από το ταμείο συνοχής). 
Με την ολοκλήρωση των έργων η εγκατάσταση θα μπορεί να επεξεργάζεται 296.000



Γη3/ημέρα, παροχή που καλύπτει τις ανάγκες της πόλης για την επόμενη εικοσαετία, και 
είναι πάνω από 7 φορές μεγαλύτερη της παραληφθείσης τον Φεβρουάριο του 1992.

Τα Βιομηχανικά Λύματα (15-20.000 ΓΠ3/ημέρα) ύστερα από πρωτοβάθμιο καθαρισμό 
στη ΒΙΠΕΘ θα διοχετεύονται με αγωγό μήκους 6,4 χλμ. στην ΕΕΛΘ αφού ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του τελευταίου τμήματος του, μήκους 533μ, καθώς και η κατασκευή 2 
αντλιοστασίων και η εγκατάσταση συσκευών μέτρησης τοξικότητας των βιομηχανικών 
λυμάτων, που εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι τέλους του έτους.

Παράλληλα με τα παραπάνω έργα έχει ήδη δημοπρατηθεί από τις 21-2-2000 και 
ευρίσκεται στη διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο το έργο 
κατασκευής εγκαταστάσεων για την υποδοχή και προεπεξεργασία βοθρολυμάτων 
προϋπολογισμού 1,65 δις. δρχ. που εκτιμάται ότι θα περαιωθεί περί το τέλος του 2001 
και θα έχει δυνατότητα παραλαβής 1500 ιπ3 βοθρολυμάτων την ημέρα.

Για ορισμένα πρόσθετα και συμπληρωματικά έργα, που αφορούν την σύσταση και την 
λειτουργία όλων των υποδομών και των δικτύων των Εγκαταστάσεων του Βιολογικού 
καθαρισμού έχουν διασφαλιστεί πόροι 8 δις. δρχ. για την περίοδο 2000-2006.



Κ.2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3,7 ΔΙΣ ΔΡΧ.)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται η συγκέντρωση των λυμάτων των πόλεων και οικισμών 
που περιβάλλουν τον Θερμαϊκό και αποφεύγεται η εκροή τους στη θάλασσα χωρίς 
βιολογική επεξεργασία. Ιδιαίτερα για τις Τουριστικές Περιοχές της Θεσσαλονίκης που 
επλήγησαν από την υποβάθμιση της ποιότητας του Κόλπου, τα έργα αυτά σε συνδυασμό 
με τα δίκτυα που αναμένεται να αρχίσουν σύντομα θα ανακουφίσουν ποιοτικά τον 
Θερμαϊκό Κόλπο. Επιπλέον θα παύσει η αλόγιστη απόρριψη λυμάτων από τα βυτιοφόρα 
σε ρέματα και χωράφια της περιοχής που όχι μόνο ρυπαίνουν το περιβάλλον, αλλά 
δημιουργούν κινδύνους και για τη δημόσια υγεία (ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα κλπ).

Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων στην περιοχή θα υπάρξουν 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, τόσο στον κόλπο της Θεσσαλονίκης όσο και στην 
περιβάλλουσα αυτόν χερσαία έκταση. Τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την 
ένταξη των έργων είναι δύσκολο να υπολογισθούν, επειδή τα σημαντικότερα οφέλη, 
δηλαδή η καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους κατοίκους, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
η περιβαλλοντική αναβάθμιση, ο καθαρισμός του Θερμαϊκού Κόλπου είναι μεγέθη 
μετρήσιμα με μη οικονομικούς όρους.

Ο καθαρισμός του κόλπου της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα ο καθαρισμός των 
γειτονικών προς την Θεσσαλονίκη τουριστικών ακτών (από Περαία έως Μηχανιώνα) θα 
έχει άμεσο αποτέλεσμα στην προσέλκυση χιλιάδων τουριστών από όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από άλλες χώρες για να χαρούν και στις ακτές αυτές τις 
διακοπές τους για την κολύμβηση. Ειδικότερα για τους Θεσσαλονικείς η χρήση των 
ακτών αυτών για κολύμβηση θα σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου και μείωση του φόρτου 
κυκλοφορίας σε σχέση με τη μετάβασή τους σε απομακρυσμένες περιοχές.

ΚΟΣΤΟΣ -  ΠΟΡΟΙ -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο προϋπολογισμός των συλλεκτήρων Περσίας -  Ν. Επιβατών -  Αγ. Τριάδας ανέρχεται 
στα 3.7 δις. δρχ. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους 
και από την ΕΥΑΘ Α.Ε.
Το έργο θα ολοκληρωθεί το 2000.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΕΥΑΘ Α.Ε..

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

Δημοπρατήθηκαν και εκτελούνται η Β' φάση των συλλεκτήρων Τουριστικών Περιοχών 
που περιλαμβάνει τους συλλεκτήρες Περσίας -  Ν. Επιβατών -  Αγ. Τριάδας με τα 
απαραίτητα αντλιοστάσια και τους καταθλιπτικούς αγωγούς, προϋπολογισμού 
2,6 δις. δρχ. καθώς και η Α' Φάση κατασκευής δικτύων ακαθάρτων Άνω Περιοχής των 
Τουριστικών Περιοχών προϋπολογισμού 1,1 δις. δρχ.
μητρώ ο  έργω ν Ιούλ ιος  2000.doc Σελ. 4 7 /  63



Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εκτελεσθεί τα παρακάτω έργα, συνολικού 
κόστους 6 δις. δρχ. (Οι πιστώσεις αυτές δεν έχουν αθροιστεί στο συνολικό 
προϋπολογισμό των υπό κατασκευή και δημοπρατούμενων έργων).

• Το Φεβρουάριο του 1997 τέθηκε σε λειτουργία η εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων 
των Τουριστικών Περιοχών της Θεσσαλονίκης με δυνατότητα επεξεργασίας 20.000 
κυβ. μέτρα λυμάτων ημερησίως, κόστους 2,0 δις. δρχ.

• Στις 30.7.1997 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των συλλεκτήρων Αγγελοχωρίου και 
Μηχανιώνας, καθώς και τα αντλιοστάσια που οδηγούν τα λύματα στις εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων (Α' Φάση), συνολικού κόστους 1,0 δις. δρχ. και κατασκευή 
αποχετευτικών δικτύων συνολικού κόστους 1,0 δις. δρχ.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Π ΚΠΣ

α. Δίκτυα Δήμου Θερμαϊκού (Περαία -  Ν. Επιβάτες -  Αγία Τριάδα) ύψους 2 δις. δρχ. 
β. Δίκτυα Δήμου Ν. Μηχανιώνας (Ν. Μηχανιώνα -  Κερασιά -  Αγγελοχώρι) ύψους 

1 δις. δρχ.
γ. Συλλεκτήρες και αντλιοστάσια Δήμου Επανομής ύψους 2,5 δις. δρχ. 
δ. Συλλεκτήρες και αντλιοστάσια Δήμου Μίκρας ύψους 2,5 δις. δρχ.



Κ.3. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Ο Δενδροττόταμος ρέει ανάμεσα σε ττυκνοκατοικημένες περιοχές των Δήμων της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης και είναι αποδέκτης όμβριων και ακαθάρτων υδάτων.

Την τελευταία δεκαετία έχει επικαλυφθεί με κλειστό αγωγό όμβριων ένα μέρος του 
χειμάρρου μήκους 2,5 χλμ. περίπου και πάνω από αυτόν κατασκευάστηκε οδική 
αρτηρία ταχείας κυκλοφορίας, ενώ τα λύματα διοχετεύονται σε δύο παράπλευρους 
ξεχωριστούς αγωγούς.

Τα έργα που ολοκληρώθηκαν αφορούν:
■ Την επικάλυψη σε τμήμα 250 μ. μεταξύ της οδού Μοναστηριού και του 

αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης -  Κατερίνης στον Δήμο Μενεμένης 
προϋπολογισμού 800.000.000 δρχ.

■ Την επικάλυψη του χειμάρρου σε τμήμα μήκους 600 μ. στην περιοχή του 
εργοστασίου ΑΓΝΟ του Δήμου Σταυρούπολης προϋπολογισμού 1,8 δις δρχ.

■ Την επικάλυψη του χειμάρρου σε τμήμα μήκους 100 μ. στην περιοχή της οδού 
Φλέμιγκ του Δήμου Σταυρούπολης προϋπολογισμού 200.000.000 δρχ.

■ Την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού τμήματος της οδικής αρτηρίας 
Δενδροποτάμου.

Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη δύο εργολαβίες με τις οποίες ολοκληρώνεται η 
κάλυψη του χειμάρρου μέχρι την οδό Λαγκαδά (μήκος 1000 μ. περίπου) 
προϋπολογισμού 230.000.000 δρχ. & 930.000.000 δρχ. αντίστοιχα.
Η ολοκλήρωση του εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του 2001.

Το έργο παρέχει αντιπλημμυρική προστασία διότι εγκιβωτίζει την πλημμυρική παροχή 
του χειμάρρου με την συλλογή όλων των όμβριων της λεκάνης απορροής του.

Επίσης παρέχει αναβάθμιση του περιβάλλοντος και βελτίωση συνθηκών υγιεινής 
δεδομένου ότι η ανοικτή κοίτη του Δενδροποτάμου γίνεται αποδέκτης αποβλήτων, 
ακαθάρτων διαφόρων παρακειμένων βιοτεχνιών ή οικιών και φερτών υλών.
Η οδική αρτηρία που κατασκευάσθηκε πάνω από την διευθετημένη κοίτη, είναι οδός 
ταχείας κυκλοφορίας δύο κλάδων των 8.0 μ. έκαστος με νησίδα 4.0 μ. και πεζοδρόμια 
των 2.0 μ.

Θα συμβάλλει στη βελτίωση τόσο των κυκλοφοριακών συνθηκών των δυτικών περιοχών 
και της ευρύτερης περιοχής καθώς και στην αποσυμφόρηση κεντρικών δρόμων της 
πόλεως Θεσσαλονίκης με την διοχέτευση των κυκλοφοριακών φόρτων που κινείται προς 
Ανατολική Μακεδονία, δια μέσου του Χειμάρρου Δενδροποτάμου στην περιφερειακή οδό 
ή στην οδό Λαγκαδά παρακάμπτοντας τον κόμβο της πλατείας Δημοκρατίας (Βαρδάρη).



Τα τεχνικά δεδομένα και χαρακτηριστικά του έργου

Τα κατασκευαζόμενα έργα περιλαμβάνουν :
■ Κλειστό τρίδυμο ορθογωνικό αγωγό από οπλισμένο σκυρόδεμα
■ Κατασκευή οδικής αρτηρίας με δύο κλάδους και νησίδα στη μέση.

ΚΟΣΤΟΣ -  ΠΟΡΟΙ -  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο προϋπολογισμός των έργων είναι 2,6 δισ. δρχ.
Το κόστος των έργων καλύπτεται από το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας



Κ.4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ -  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
(Έργα υπό κατασκευή και δημοπράτηση, συνολικού προϋπολογισμού 
9,5 δις. δρχ.)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η περιοχή Καλοχωρίου, που βρίσκεται στα Δυτικά παράλια του Θερμαϊκού έχει 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια τόσο οικιστικά, όσο και βιομηχανικά, χωρίς ιδιαίτερη 
φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος. Το πλήθος των βιομηχανιών 
(δεξαμενές, αποθήκευση καυσίμων, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες τροφίμων, βαφεία 
κλπ) και το φυσικό φαινόμενο της καθίζησης των εδαφών (ορισμένα υψόμετρα εδάφους 
χαμηλότερα από τη θάλασσα) επέβαλαν τη δημιουργία αποχετευτικού δικτύου.

Εξ’ αιτίας της ύπαρξης απορροφητικών βόθρων αλλά και των υγρών βιομηχανικών 
αποβλήτων, δημιουργείται σημαντική μόλυνση του υπογείου ορίζοντα της περιοχής και 
του θαλάσσιου χώρου. Υπάρχουν επίσης στην περιοχή αρκετές υδρογεωτρήσεις και έτσι 
η ανάγκη εξυγίανσης γίνεται πιο επείγουσα.

Με το έργο αναμένεται να αμβλυνθούν τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η περιοχή ως προς τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, ενώ συγχρόνως 
η κατασκευή του θα συντελέσει και στην οικονομική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής 
Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο έργο του Ταμείου Συνοχής εντάχθηκε και η κατασκευή του συλλεκτήρα περιοχής 
Θέρμης Καλαμαριάς, που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της μόνης οικιστικής περιοχής 
ανατολικά της Καλαμαριάς και της Θέρμης, που στερείται δικτύων υπονόμων, με 
συλλεκτήρα ακαθάρτων. Η περιοχή αυτή είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη και 
περιλαμβάνει επίσης τα βιομηχανικά πάρκα Θέρμης και Ν. Ραιδεστού.

Το έργο αποσκοπεί στην:

α. Συλλογή των όμβριων υδάτων και απομάκρυνσή τους για την αποφυγή πλημμυρών 
λόγω χαμηλών υψομέτρων.

β. Συλλογή των λυμάτων και μεταφορά τους στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων στην περιοχή της Σίνδου, μέσω του Κεντρικού Αποχευτικού Αγωγού 
(Κ.Α.Α.).

Με το έργο αναμένεται να αμβλυνθούν τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή ως προς τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, ενώ 
συγχρόνως η κατασκευή του θα συντελέσει και στην οικονομική αναβάθμιση της 
ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης.



Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9,5 δις. δρχ. και χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Συνοχής - από Εθνικούς Πόρους και από την ΕΥΑΘ Α.Ε.

• Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2000 (Θέρμη -  Καλαμαριά)
• Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

Δημοπρατήθηκε και εκτελείται το έργο για την κατασκευή 9.000 μ. συλλεκτήρων 
βαρύτητας, 3.000 μ. βοηθητικών αγωγών και 5.400 μ. καταθλιπτικών αγωγών στην 
περιοχή Θέρμης -  Καλαμαριάς, προϋπολογισμού μελέτης 3,5 δις. δρχ. Το έργο θα 
ολοκληρωθεί το 2000.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ

Τον Δεκέμβριο του 1999 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των δικτύων όμβριων και 
ακαθάρτων περιοχών Καλοχωρίου, καθώς και ο Συλλεκτήρας (Κ.Α.Α.) από Θέρμη μέχρι 
Αιγαίου. Υπό κατασκευή βρίσκεται το τμήμα από Αιγαίου μέχρι Ανάληψη που αναμένεται 
να τελειώσει τέλος του 2000.



Κ.5. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σ1ΝΔΟΥ -  ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΡΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Με το έργο αυτό τίθενται οι βάσεις του περιβαλλοντικού ελέγχου από την Ε.Υ.Α.Θ. των 
υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ. καθώς και της εξυγίανσης στην περιοχή της Σίνδου και 
της Αγχιάλου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο περιλαμβάνει 11.000 μέτρα αγωγού και δύο αντλιοστάσια.

ΚΟΣΤΟΣ -  ΠΟΡΟΙ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 1,6 δις. δρχ.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατά 92% από την ΕΤΒΑ (από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους) και κατά 8% από την ΕΥΑΘ.

Το έργο ανατέθηκε στις 14.4.97 και διακόπηκε το Νοέμβριο 1999 λόγω προβλημάτων.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 90%. Υπολείπονται οι εργασίες της διάβασης των 
σιδηροδρομικών γραμμών, αντλιοστάσια, κλπ, που πρόκειται να δημοπρατηθούν μόλις 
εγκριθεί η μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Θεσσαλονίκης και υποδείξει η ΕΥΔΕ (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων) που επιβλέπει 
τις εργασίες του βιολογικού, το σημείο όπου θα πέφτουν τα βιομηχανικά απόβλητα.



Κ.6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου χρηματοδοτήθηκαν και τελείωσαν τα παρακάτω ερευνητικά 
προγράμματα:
α) Χουμοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος με χρήση γαιοσκωλήκων (ΑΠΘ/Τμήμα 

Γ εωπονίας)
β) Κώδικας ορθής χρήσης της ιλύος στη γεωργία (ΑΠΘ/Τμήμα Γ εωπονίας) 
γ) Ωκεανογραφική μελέτη Θερμαϊκού Κόλπου και μελέτες βυθού και ιζημάτων (Εθνικό 

Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών)
δ) Πιλοτικός σταθμός συνεχούς περιβαλλοντικού ελέγχου κόλπου Θεσσαλονίκης (ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης)
ε) Μελέτη τοξικότητας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης ΕΕΛΘ 

(ΕΙΤΧΗΔ)
στ) Επιπτώσεις της παρουσίας των φυτοφαρμάκων σε υγρά απόβλητα που 

επεξεργάζονται σε πιλοτική μονάδα καθαρισμού (ΑΠΘ/Τμήμα Χημείας) 
ζ) Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης ΕΕΛΘ (ΕΘΙΑΓΕ)

Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα: 
α) Βιοπαρακολούθηση της ρύπανσης στον αποδέκτη Θερμαϊκό με τη χρήση βιοδεικτών 

(ΑΠΘ/Τμήμα Βιολογίας)
β) Διερεύνηση χημικών και οικοτοξικολογικών παραμέτρων στην Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και απογραφή βιομηχανικών 
αποβλήτων (ΕΙΤΧΗΔ)

γ) Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της 
Θεσσαλονίκης 1999-2000 (ΕΚΘΕ)

δ) Μοντέλο διαχείρισης των πηγών ρύπανσης του αποδέκτη Θερμαϊκού (ΕΚΘΕ/ΑΠΘ 
Πολυτεχνείο)



Λ. ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΞΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α) Η αναβάθμιση, μέσω αναπλάσεων, του δημόσιου χώρου σε ζώνη οκτώ χλμ. η οποία 
εκτείνεται από το δάσος του Σέιχ- Σου μέχρι τις εκβολές του Δενδροποτάμου. 
Διατρέχει τους Δήμους Αγ. Παύλου, Συκεών, Πολίχνης, Νεάπολης, Σταυρούπολης, 
Αμπελοκήπων, Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού, Μενεμένης, Εχεδώρου και 
Ευκαρπίας.
Οι συγκεκριμένες περιοχές χαρακτηρίζονται από ασυνεχή και άμορφο αστικό ιστό, 
έλλειψη χώρων κεντρικών λειτουργιών, ελλείψεις σε κοινωνικό εξοπλισμό και 
υποδομές γενικότερα. Παρουσιάζουν έτσι έντονα τα χαρακτηριστικά υποβαθμισμένης 
περιοχής.
Παράλληλα με τα παραπάνω υπάρχει ένα σημαντικό απόθεμα ελεύθερων χώρων 
που ανήκουν στο δημόσιο κατά κύριο λόγο, οι οποίοι παραμένουν αναξιοποίητοι, 
κινδυνεύουν να οικοπεδοποιηθούν, να κατακερματιστούν μεταξύ των ομόρων Δήμων 
ή στην καλύτερη περίπτωση να αντιμετωπισθούν σημειακά.

β) Η ομαδοποίηση και επιχειρησιακή συνοχή μεμονωμένων έργων που σχετίζονται με 
το κυκλοφοριακό πρόβλημα, με την επέκταση του μητροπολιτικού κέντρου και τη 
χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών , μέσω της υλοποίησης ειδικών έργων υποδομής 
μείζονος πολεοδομικής σημασίας. Τα έργα αυτά βρίσκονται σε προχωρημένο σημείο 
ωρίμανσης και έρχονται να καλύψουν κρίσιμα κενά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι αναπλάσεις αφορούν:

• Δυτικό Θαλάσσιο Μέτωπο
Σύνδεση των δυτικών συνοικιών με την θάλασσα μέσω της αξιοποίησης των 
μεγάλων εκτάσεων του δημοσίου που παρεμβάλλονται και μέσω της 
περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής.

• Κοίτη Δενδροποτάμου
Αναβάθμιση, αξιοποίηση και ανάπλαση σε όλο το μήκος της κοίτης.

• Οδικοί άξονες
Αφορά τους τρεις βασικούς άξονες Λαγκαδά, Μοναστηριού, Δυτική είσοδος καθώς 
επίσης και την οδική σύνδεση κατά μήκος του τόξου.

• Περιοχές των διερχόμενων σιδηροδρομικών γραμμών
Αξιοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών της περιοχής από προαστιακό 
σιδηρόδρομο, αναπλάσεις κτιρίων κλπ.

• Πράσινο -  αδόμητες εκτάσεις
Δημιουργία υπερτοπικών πάρκων και χώρων αναψυχής.



• Στρατόπεδα.
Απομάκρυνση των στρατοπέδων και αξιοποίηση των χώρων. Έχει ήδη προωθηθεί η 
μελέτη για τη συνολική αντιμετώπιση των στρατοπέδων.

• Συνοικία Τερψιθέας - Καπναποθήκες
Συνολική αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των επιβλητικών κτιρίων. Προώθηση 
με θεσμική ρύθμιση της επέμβασης από ιδιωτικούς πόρους.

• Κτιριακό απόθεμα
Αφορά στα παλιά εργοστάσια και αποθήκες της περιοχής και στους ελεύθερους 
χώρους που τα περιβάλλουν και μπορούν να αξιοποιηθούν για ποικιλία λειτουργιών 
πόλης.

• Αξιοποίηση -  ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής

• Περιβάλλον χώρος του βυζαντινού φρουρίου του επταπυργίου

Τα ειδικά έργα αφορούν:

• Νέο Δημαρχιακό μέγαρο του Δήμου Θεσσαλονίκης
• Νέο ανατολικό άξονα
• Προβλήτες για τη θαλάσσια συγκοινωνία
• Αρτηρία διαμπερούς κυκλοφορίας
• Περιφερειακοί χώροι στάθμευσης
• Αστικά μέσα σταθερής τροχιάς (επέκταση μετρό, προαστιακός σιδηρόδρομος) 

ΒΑΘΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Έχει προωθηθεί η διαδικασία για την υλοποίηση του φορέα που θα αναλάβει να 
διαχειριστεί το πρόγραμμα.
Υπάρχουν έτοιμες μελέτες σε διάφορα στάδια για αρκετές από τις προαναφερθείσες 
παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν εκπονηθεί είτε από τους Δήμους της περιοχής είτε από τις 
υπηρεσίες της πολιτείας.

Προϋπολογισμός

180 δις. δρχ. (ενδεικτικός). Προϋποθέτει ένταξη παρεμβάσεων στο Γ' Κ.Π.Σ, και 
συμμετοχή ιδιωτών.



Μ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

Δυνατότητα μαζικής μετακίνησης στον αστικό χώρο της πόλης με παράλληλη ελάφρυνση 
των κυκλοφοριακών συνθηκών μέσω της εκμετάλλευσης του υδάτινου στοιχείου της 
πόλης. Ήπιο μέσο μεταφοράς με σεβασμό προς το περιβάλλον.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σε πρώτη φάση θα συνδέεται το αεροδρόμιο με το λιμάνι με 7 σταθμούς και 8 έως 9 
σκάφη 250 θέσεων. Σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί το σύστημα προς τους 
παραθαλάσσιους οικισμούς του Θερμαϊκού. Εκτιμούμενος χρόνος από Πλατεία 
Ελευθερίας μέχρι το Αεροδρόμιο 20 min.

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Έχει γίνει δημόσια προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έγινε αξιολόγηση των 
επενδυτών και ήδη έχει προωθηθεί το σχέδιο σύμβασης στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την τελική 
συμφωνία με τους επενδυτές και την υπογραφή της.

Προϋπολογισμός: 10 δις (αυτοχρηματοδότηση)



Ν. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην περιοχή των 
Βαλκανίων.

Το 1997 ήταν η «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις πολιτισμού που έγιναν την περίοδο αυτή και στοίχισαν 
περίπου 20 δις. δρχ., έγινε και ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα σε υποδομές πολιτισμού και 
ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης.

Έγιναν συνολικά 218 έργα μικρής και μεγάλης σημασίας, συνολικού κόστους, μαζί 
με το Μέγαρο Μουσικής, που ξεπερνά τα 100 δις. δρχ.

Τα σημαντικότερα εξ’ αυτών κοσμούν σήμερα την πόλη και έχουν ανεβάσει αισθητά το 
πολιτιστικό επίπεδό της.

Το Ολύμπιον, το Βασιλικό Θέατρο, η Μονή Λαζαριστών, η ανακαίνιση της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Μέγαρο Μουσικής, το Νταμάρι, το Θέατρο 
Κήπου, οι Αίθουσες στο Λιμάνι είναι λίγα από τα έργα για τα οποία μπορεί να 
αναφερθεί κανείς και να ισχυρισθεί ότι η Θεσσαλονίκη έγινε Κέντρο Πολιτισμού 
στην περιοχή των Βαλκανίων.



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΗ

1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το 1999 ολοκληρώθηκε η ένταξη όλων των πελατών της ΔΕΗ στο σύστημα 
εξυπηρέτησης καταναλωτών ΕΡΜΗΣ.
Το σύστημα ΕΡΜΗΣ προσφέρει:
- Αναβάθμιση του χώρου υποδοχής των πελατών
- Ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών
- Δυνατότητα εξυπηρέτησης από οποιοδήποτε γραφείο της ΔΕΗ ανεξάρτητα από το 

που βρίσκεται το ακίνητο του πελάτη.
- Πολύ σύντομα, μέσα στο 2000, θα εφαρμοσθεί η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των 

πελατών.
Εχουν αυξηθεί τα γραφεία εξυπηρέτησης των πελατών με τη δημιουργία 
πρόσφατα τριών νέων "Πρακτορείων Πελατών" στο Λαγκαδά στην περιοχή 
Ανάληψη και στην περιοχή Λευκού Πύργου.

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Το Δεκέμβριο του 1999 η τιμή της κιλοβατώρας μειώθηκε κατά 7,5%. Από το 1993 μέχρι 
το 1998 η πραγματική τιμή της κιλοβατώρας μειώθηκε κατά 24%.

3. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Με τα νέα εργοστάσια που έχουν τεθεί σε λειτουργία (5η μονάδα ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, 
Υδροηλεκτρικό συγκρότημα Θησαυρού στο Νέστο) με τα εργοστάσια που 
κατασκευάζονται (ΑΗΣ Φλώρινας, ΑΗΣ Κομοτηνής) και με τις νέες γραμμές μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας έχει εξασφαλισθεί η επάρκεια της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια 
για την επόμενη δεκαετία.
Η ΔΕΗ έχει σταματήσει να αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από τρίτες χώρες.

4. ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια το πρόγραμμα "Αισθητική αναβάθμιση των 
δικτύων". Το πρόγραμμα έχει προοπτική 15 χρόνια και στόχος είναι να αποξηλωθούν οι 
στύλοι και τα εναέρια καλώδια από τις πόλεις και να γίνουν υπόγεια. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους και έχει αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα.

5. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Το 2001 η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώνεται και στην Ελλάδα. Στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει απελευθερωθεί από το 1999.
Η ΔΕΗ στα πλαίσια προσαρμογής της στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο θα 
βρεθεί έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της και των 
δραστηριοτήτων της το οποίο θα υλοποιηθεί το 2000.



Ο. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το έργο του Φυσικού Αερίου είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που πραγματοποιείται 
στην χώρα μετά τον εξηλεκτρισμό της. Προσφέρει δε διαφοροποίηση στις ενεργειακές 
πηγές της χώρας αυξάνοντας την ασφάλεια του ενεργειακού ισοζυγίου και 
εξασφαλίζοντας προμήθεια από πηγές ενέργειας η διάρκεια των οποίων υπερβαίνει 
χρονικά τον νέο αιώνα.

Στον Νομό Θεσσαλονίκης το έργο του Φυσικού Αερίου συνιστάται από την τεχνική 
υποδομή και τις εμπορικές δραστηριότητες.
Στην τεχνική υποδομή συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- Αγωγός υψηλής πίεσης συνολικού μήκους 67 χλμ.
- Κλάδοι υψηλής πίεσης συνολικού μήκους 32,5 χλμ.
- Σταθμός λειτουργίας και συντήρησης στο Ν. Μεσήμβρια
- Δύο βαννοστάσια
- Δύο πύλες τροφοδοσίας και πτώσης πίεσης της πόλης της Θεσσαλονίκης
- Δακτύλιος μέσης πίεσης συνολικού μήκους 85 χλμ. συμπεριλαμβανομένης αντένας 

τροφοδοσίας προς την περιοχή του αεροδρομίου και της Θέρμης.
- Δίκτυα χαμηλής πίεσης συνολικού μήκους 170 χλμ. μέσα στην πόλη και 15χλμ. στην 

βιομηχανική περιοχή της Σίνδου.

Οι εμπορικές δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί κυρίως στην ΒΙΠΕΘ και στην περιοχή 
του αεροδρομίου, όπου ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1996, 15 μεγάλες βιομηχανικές 
μονάδες κάνουν χρήση του νέου, οικονομικού και φιλικού προς το περιβάλλον καυσίμου, 
καταναλώνοντας συνολικά 74 εκ.κυβ.μ. αερίου τον χρόνο.

Η μεταφορά του αερίου στην Ελλάδα καθώς και η λειτουργία του αγωγού υψηλής πίεσης 
γίνονται με ευθύνη της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.Α.Ε.).

Η διαχείριση των δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης αποτελεί αντικείμενο ευθύνης και 
περιουσιακό στοιχείο τριών ανώνυμων εταιρειών: των εταιρειών Διανομής Αερίου 
(Ε.Δ.Α.) - που είναι αντιστοίχως προς την περιοχή της ευθύνης τους - οι Ε.Δ.Α. 
Θεσσαλονίκης, Αττικής και Θεσσαλίας.

Οι τρεις Ε.Δ.Α. είναι θυγατρικές εταιρείες της Δ.ΕΠ.Α., η οποία κατέχει το 100% του 
μετοχικού τους κεφαλαίου.

Η διανομή του αερίου στην κατανάλωση θα γίνει από θυγατρική εταιρεία της Ε.Δ.Α., την 
Ε.Π.Α., στην οποία θα συμμετέχει ιδιώτης επενδυτής που θα έχει επίσης το ποηαςθηηοηί 
της εταιρείας. Ο ιδιώτης αυτός επιλέγεται μέσα από Διεθνής Πλειοδοτικό Διαγωνισμό ο 
οποίος βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσής του.

Για την συγκρότηση της Ε.Π.Α. έχουν ήδη κατατεθεί από τους ενδιαφερομένους 
επενδυτές οι οικονομικές προσφορές και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και 
αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Ο πλειοδότης μαζί με την 
Ε.Δ.Α., αναλαμβάνουν από κοινού την ανάπτυξη του έργου του Φυσικού Αερίου στον 
Νομό Θεσσαλονίκης. Ετσι αναμένεται ότι η συνολική κατανάλωση θα ανέλθει σε 730 κυβ. 
μέτρα αερίου τον χρόνο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στο νέο αυτό καύσιμο σε
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200.000 οικογένειες και άλλα τόσα εμπορικά καταστήματα και γραφεία για τα επόμενα 
τουλάχιστον 30 χρόνια.

Σ' αυτό το διάστημα και μέσα από αυτή την ανάπτυξη προσδοκάται η δημιουργία 2.500 
έως 3.000 θέσεων άμεσης απασχόλησης με ετήσιο κύκλο εργασιών 40 δις δρχ. μόνο 
από πωλήσεις αερίου.

Φυσικά οι έμμεσες θέσεις απασχόλησης και ο κύκλος των περιφερειακών εργασιών π.χ. 
εγκαταστάσεων, πωλήσεων συσκευών, εξαρτημάτων και υποδομής Φυσικού Αερίου 
αναμένεται να είναι πολλαπλάσιος συμβάλλοντας δυναμικά στην ανάπτυξη του νομού.



Π. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ OTE

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ OTE

Στον OTE είναι σε εξέλιξη ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αστικών 
υπεραστικών Κέντρων και Δικτύων με ένα και μοναδικό στόχο τη βελτίωση παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Η Κατάσταση σήμερα (Τηλεπ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)

Ψηφιακοποιήσαμε με προτεραιότητα τα αστικά τηλεφωνικά κέντρα που εξυπηρετούν 
βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές. Σήμερα η ψηφιακοποίηση στην Τηλεπ. Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας υπερβαίνει το 93%. (η πόλη της Θεσσαλονίκης ήδη 
ψηφιακοποιήθηκε 100%). Επιπλέον όλα τα ψηφιακά κέντρα της επικράτειας διαθέτουν 
για τους πελάτες μας ψηφιακές συνδέσεις ISDN.
Ψηφιακοποιήσαμε όλες τις ζεύξεις των τηλεφωνικών κέντρων μας, ψηφιακών και μη, με 
υπέρθεση ψηφιακών συστημάτων σε οπτικά καλώδια και την χρήση συστημάτων 
σύγχρονης ιεραρχίας (SDH).
Ψηφιακοποιήσαμε πλήρως το υπεραστικό δίκτυο στο οποίο για την εξασφάλιση πλήρους 
διαθεσιμότητας η διασύνδεση γίνεται μέσω των δύο ψηφιακών υπεραστικών κέντρων. 
Λειτουργούμε δύο ψηφιακά Υπεραστικό - Διαβιβαστικό Κέντρα στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης που εξυπηρετούν την τοπική αλλά κι την υπεραστική τηλεφωνική κίνηση 
εξασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία στους πελάτες του OTE.
Επίσης λειτουργούν ψηφιακά διεθνή κέντρα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη που 
διεκπεραιώνουν πλήρως την διεθνή κίνηση μέσω των ψηφιακών διεθνών δικτύων προς 
όλο τον κόσμο και προς τις Βαλκανικές Χώρες.
O OTE οργανώνει την Διαχείριση Δικτύου (ΤΜΝ) σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς 
Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης ώστε με συστηματικό τρόπο να γίνεται η εποπτεία και ο 
έλεγχος του δικτύου για τη βέλτιστη λειτουργία του.
Θέσαμε ήδη σε εκμετάλλευση ένα νέο δίκτυο προηγμένων υπηρεσιών, το νοήμον 
δίκτυο IN. Μέσω αυτού του δικτύου αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες που είναι σε θέση να 
καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, όπως Freephone, 
Calling Cards, Televoting, Universal Access Number κλπ.
Δώσαμε από τον Φεβρουάριο του 1999 σε εμπορική λειτουργία το σύστημα 
φωνοταχυδρομείου (voice mail) - υπηρεσία τηλεφωνητή που προσφέρεται δωρεάν 
σε όλους τους πελάτες του OTE.
Εγκαταστήσαμε και επεκτείνουμε ψηφιακά δίκτυα μετάδοσης δεδομένων HELLASPAC, 
HELLASCOM καθώς και δίκτυο ΑΤΜ(σε πιλοτική λειτουργία μέχρι τον Απρίλιο του 2000) 
με τα οποία δίνεται η δυνατότητα για μετάδοση data με μεγάλες ταχύτητες και με υψηλή 
ποιότητα επικοινωνίας.
Εγκαταστήσαμε και αναπτύσσουμε σε συνεργασία με τις θυγατρικές μας εταιρείες δίκτυο 
Κινητής Τηλεφωνίας (COSMOTE), καθώς και δίκτυο internet (ΟΤΕΝΕΤ) που 
προσφέρουν νέες υπηρεσίες με άριστη ποιότητα.
Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν όχι μόνο στην βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας 
αλλά αποτελούν και μία σύγχρονης τεχνολογίας υποδομή ικανή να ικανοποιήσει τις 
πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις των πελατών μας.



S  Μέσω των προγραμματικών συμφωνιών πρόκειται να υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Δικτύου Πρόσβασης (Αστικό Δίκτυο) με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την αντικατάσταση 
διπλαγωγών κυρίου δικτύου χαλκού με οπτικά καλώδια. Ο εκσυγχρονισμός του 
δικτύου πρόσβασης έχει ως κυρίαρχο στρατηγικό στόχο την προσέγγιση του οπτικού 
καλωδίου πλησιέστερα στον πελάτη, ώστε η μετεξέλιξη αυτού του δικτύου σε δίκτυο 
παροχής υπηρεσιών ευρείας ζώνης (broadband υπηρεσίες - παροχή υπηρεσιών 
πολυμέσων) να είναι πιο ευέλικτη.

S  Επίσης στα πλαίσια του συνεχούς εκσυγχρονισμού o OTE δοκιμάζει και εγκαθιστά 
(μέσα στο 2000 στην ΤΠΚΜ) πιλοτικά συστήματα Αϋ8Ι_(ευρυζωνικής πρόσβασης 
μέσω απλών δισύρματων τηλεφωνικών γραμμών), LMDS (ασύρματης ευρυζωνικής 
πρόσβασης για εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους), και σύστημα DECT (για την 
δοκιμή ενοποίησης της τεχνολογίας DECT με τα υφιστάμενα δίκτυα καθώς και με το 
δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας -GMS& DCS - 1800).

Επικοινωνιακή Εγνατία

Από μέρους του Οργανισμού μας η Τηλεπικοινωνιακή Εγνατία υφίσταται εδώ και πολλά 
χρόνια. Υπάρχει και επεκτείνεται η κατάλληλη υποδομή οπτικών καλωδίων από την 
Κέρκυρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη στα οποία υπερτίθενται ψηφιακά οπτικά συστήματα 
υπεραστικών και διεθνών ζεύξεων.

Διεθνείς Αξονες Οπτικών Καλωδίων στη Βόρεια Ελλάδα

Πέρα από τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού δικτύου του OTE συνεχίζει να επεκτείνει 
και τις διασυνδέσεις των δικτύων του με τα αντίστοιχα διεθνή και αυτά των γειτονικών 
χωρών. •

• -Σήμερα υπάρχουν δύο διεθνείς άξονες οπτικών καλωδίων με την Βουλγαρία και μια 
Τρίτη διασύνδεση με οπτικό καλώδιο μέσω Κομοτηνής (Νομαρχία) που προβλέπει να 
ζεύξει το Χάσκοβο.

• Η διεθνής ζεύξη του Διεθνούς Κέντρου Θεσσαλονίκης με FYROM έχει ήδη 
ενεργοποιηθεί μέσω δύο διασυνοριακών διαδρόμων.

• Μέσω της Κέρκυρας βρίσκεται σε λειτουργία η ζεύξη υποβρυχίων καλωδίων οπτικών 
ινών της χώρας μας με την Ιταλία και τις χώρες της Αδριατικής (Αλβανία - Κροατία)

• Μέσω του τελωνείου Κήπων πραγματοποιήται η διεθνής ζεύξη με την Τουρκία 
(Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Αλεξανδρούπολη- Kesan), μέσω οπτικού καλωδίου και 
υπέρθεση συστήματος SDH 622 Mbs.

• Τέλος, η διασύνδεση της χώρας μας με την Αλβανία, μέσω δύο διασυνοριακών 
διαδρομών μία από την Κόνιτσα - Αργυρόκαστρο και μία από την Φλώρινα - 
Κρυαταλλοπηγή έχει προχωρήσει στην επικράτειά μας με την δημιουργία της 
απαραίτητης υποδομής με οπτικά καλώδια.



* Η συλλογή των στοιχείων έγινε για λογαριασμό 
του ΥΜΑ-Θ από τις αρμόδιες υπηρεσίες ωστόσο

Γ  Γ  Ο * Γ  Γκρινεται αναγκαία η διασταύρωση των στοιχείων των 
έργων με το Μητρώο παρακολούθησης (Βασίλης 
Μακρυωνίτης).

Από τη συνολική εικόνα εξέλιξης των έργων,
Ο * Γ  Γ  Γ  Γαναδεικνυεται η αναγκη της παρουσίας αρτιας 

κυβερνητικής δομής στη ζώνη του στρατηγικού 
σχεδίου «Εγνατία -  Ανάπτυξη» που θα παρακολουθεί 
και θα αξιολογεί συστηματικά και καθημερινά την 
πρόοδο των έργων.




