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Τα έργα αρμοδιότητας της «Εγνατία Οδός ΑΕ» για την Eυρύτερη Περιοχή
Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ) εντάσσονται πλέον σε έναν συνολικό Προγραμματικό
Σχεδιασμό Αστικών Υποδομών που ωριμάζει και υλοποιείται σταδιακά στο πλαίσιο
ενός οικονομοτεχνικά ιεραρχημένου Στρατηγικού Σχεδίου με κοινωνική αποδοχή,
που περιλαμβάνει τα πολυτροπικά μεταφορικά έργα (οδικά, σταθερής τροχιάς,
θαλάσσια, κέντρα στάθμευσης), έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακά και άλλα ειδικά
έργα υποδομής, για την ισόρροπη ανάπτυξη βιώσιμων αστικών και περιαστικών
κοινωνικών ιστών.

Έτσι υπάρχει πλέον συγκεκριμένος Φορέας Υλοποίησης, μέσω του οποίου μπορούν
να αξιοποιηθούν τα σημαντικά προτερήματα της ολιστικής και όχι αποσπασματικής
αντιμετώπισης των έργων υποδομής της πόλης, ώστε να λειτουργούν με συνέργεια
και διατροπικότητα, να είναι συμβατά με τη νέα χρηματοδοτική πολιτική της ΕΕ
«Ευρώπη 2020», (που προωθεί έργα αστικής υποδομής με έμφαση στα ΜΜΜ και
στην αποφόρτιση των Αστικών Κέντρων), τα έργα να μελετηθούν σε βάθος για
υψηλή επιτελεστικότητα και να υλοποιηθούν με ποιότητα και αποτελεσματικότητα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ Χ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΒΙΠΕ ΣΙΝ∆ΟΥ-
∆ΕΘ-ΤΕΙ

ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ-
Ε∆ΕΣΣΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ

Α/Κ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ – Α/Κ 
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

ΠΑΘΕ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ

ΠΡΟΣ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΞΟΝΑ 7 
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/ΠΑΤΡΑ –
ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦΙΑ-ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
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ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΕΟΑΕ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από που προέκυψαν;
Θεσμοθετημένο πλαίσιο έργων ΣΣΥΜ, κατόπιν μακράς διαβούλευσης υπό τον
συντονισμό του ΤΕΕ‐ΤΚΜ και την εποπτεία του ΥΠΥΜΕΔΙ, με βάση τις κατευθυντήριες
αρχές του συγκοινωνιακού σχεδιασμού του Νέου Επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού
Σχεδίου (ΟΡΘΕ), στην Ε Π Θεσσαλονίκης
Σχετικές ΚΥΑ για τα προς υλοποίηση έργα προτεραιότητος στην Κεντρική Μακεδονία
(αρμοδιότητα της ΕΟΑΕ για τη μελέτη και κατασκευή) και την αστική Θαλάσσια
Συγκοινωνία
Συνεργασίες σε εξέλιξη – Προγραμματικές συμβάσεις με Δήμους & Περιφέρειες
Στόχος;
Η Υλοποίηση του δικτύου πολυτροπικών συγκοινωνιακών έργων και άλλων έργων
υποδομής, για μια Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, και στη βάση αρχών αφενός μεν της
συμπαγούς πόλης στα όρια του ΠΣΘ, κυρίως για λόγους χωροτακτικού και
πολεοδομικού «ρεαλισμού» και οικονομίας των Πόρων, και αφετέρου στη λογική της
πραγματικής αποκέντρωσης των περιαστικών περιοχών, που λειτουργούν αλληλο‐
συμπληρωματικά και οι οποίες πρέπει να διαθέτουν συγκοινωνιακή αυτοτέλεια και να
αποτελούν ζωντανούς πλήρεις κοινωνικούς ιστούς.
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1. ∆ΥΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ 
ΑΠΟ Α/Κ Κ16 ΕΩΣ Α/Κ Κ5

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΠΘ



ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ
Το έργο αναβάθμισης της υφιστάμενης ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής υλοποιείται σε τρεις 
εργολαβίες. Έως τώρα έχουν δημοπρατηθεί οι δύο κύριες  εργολαβίες, ως αναφέρονται στη 
συνέχεια:
«Βελτίωση – Αναβάθμιση ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Κ5                            
(Χ.Θ.0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ.3+200)» 

Το έργο περιλαμβάνει :
α. Τη βελτίωση – αναβάθμιση του Α/Κ Ευκαρπίας (Κ14) με υπογειοποίηση της ∆ΕσΠερ,
κατασκευή των συνδετήριων κλάδων της αρτηρίας και διαμόρφωση κυκλικού ισόπεδου
κόμβου άνωθεν της ∆ΕσΠερ.
β. Τη βελτίωση – αναβάθμιση του Α/Κ Λαγκαδά και Σταυρουπόλεως, με την διέλευση της
∆ΕσΠερ με νέα γέφυρα δύο ανεξάρτητων κλάδων άνωθεν των οδών Ωραιοκάστρου και
Λαγκαδά.
γ. Τη βελτίωση – αναβάθμιση του Α/Κ Μακρυγιάννη, με την υπογειοποίηση της ∆ΕσΠερ,
κατασκευή των συνδετήριων κλάδων της αρτηρίας καθώς και διαμόρφωση δύο κυκλικών
ισόπεδων κόμβων και της συνδετήριας οδού αυτών.
δ. Εργασίες βελτίωσης σε όλο το μήκος του έργου (ασφαλτικές εργασίες, εργασίες σήμανσης
ασφάλισης κλπ.).
Προϋπολογισμός : 50,96 εκ. € (με Φ.Π.Α.)
Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013»
Συνολική προθεσμία περαίωσης: εικοσιοκτώ (28) μήνες



ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ

2. «Βελτίωση – Αναβάθμιση ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ 
Μακρυγιάννη (Χ.Θ.3+200) έως και ισόπεδο κόμβο Εσωτερικής 
Περιφερειακής με Συμμαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16)»

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή:

α) των ανισόπεδων κόμβων :
- Α/Κ Μαιάνδρου, με υπογειοποίηση της ∆ΕσΠερ
- Α/Κ 3ης Σεπτεμβρίου (επί της οδού Βέμπο)

β) ∆ημιουργία νέων και αναδιαμόρφωση υφιστάμενων κλάδων εισόδου και εξόδου
στην αρτηρία πριν την οδό Μοναστηρίου

γ) τεχνικού Άνω ∆ιάβασης, μετά των προσβάσεων αυτής, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου
δ) εργασιών βελτίωσης σε όλο το μήκος του έργου (ασφαλτικές εργασίες, εργασίες

σήμανσης ασφάλισης κλπ.).

Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013»
Προϋπολογισμός : 26,52 εκ. € (με Φ.Π.Α.)
Συνολική προθεσμία περαίωσης: εικοσιτέσσερεις (24) μήνες





11





ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ

3.    «Κτήριο Ελέγχου Αυτοκινητοδρόμων (ΚΕΑ) και Έργα ανάπλασης του 
Ανισόπεδου Κόμβου Μακρυγιάννη»

Με την 3η Εργολαβία ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου:

Για το εν λόγω Έργο είναι σε εξέλιξη η δρομολόγηση των συμπληρωματικών
μελετών για τη δημοπράτηση του τελευταίου προβλεπόμενου υποέργου (3ης
εργολαβίας) με αντικείμενο :

α. το Κέντρο Ελέγχου Αυτοκινητοδρόμων. Πρόκειται για διώροφο κτήριο, 6.000τ.μ.,
με υπόγειο, και περιβάλλοντα χώρο 20.000τ.μ., το οποίο χωροθετείται σε
απαλλοτριωμένο χώρο της ΕΟΑΕ στην περιοχή του Α/Κ Κ5 (Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου).

β. την ανάπλαση και δημιουργία Πάρκου στην περιοχή του Κόμβου γεφύρωσης
της δΕΣΠΕΡ στον Α/Κ Μακρυγιάννη, περί τη Χ.Θ.2+400, έκτασης 12.000τ.μ.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» και «ΣΕΣ»
Προϋπολογισμός : €11.000.000 (πλέον Φ.Π.Α.)
Συνολική προθεσμία περαίωσης: Εντός επόμενης Χρηματοδοτικής περιόδου ΣΕΣ
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2.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ 
ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο            

(2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ 56.2)
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Υπογραφή Σύμβασης Υποκατάστασης: 14.05.2013 (αρχικής 27.12.2006)
Προϋπολογισμός : 26,14 εκ. € (με Φ.Π.Α
Απορρόφηση       : 12,13 εκ. € (46,40%)
Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Ημιτελούς έργου του Γ’ ΚΠΣ,                                                            

ένταξη στο ΕΠ-ΕΠ 2007 – 2013
Χρόνος Υλοποίησης:  έως  2014

Πρόοδος Έργου:
Έχουν κατασκευαστεί 
• 17 επί συνόλου 41 βάθρων
• 96 επί συνόλου 209 προεντεταμένων δοκών, εκ των οποίων : οι 72 έχουν τοποθετηθεί,                
έχει σκυροδετηθεί το κατάστρωμα, καλύπτοντας 375,00 μμ οδογέφυρας.

• ανεγέρθηκε ο μεταλλικός φορέας επί ενός ανοίγματος ενώ έχει κατασκευαστεί το σύνολο  
των στοιχείων του φορέα των τριών υπολειπόμενων ανοιγμάτων, τα οποία πρόκειται να 
στερεωθούν επί του φορέα.



3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ Ο∆ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΘΕΡΜΗ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
Το Έργο διακρίνεται στα εξής δύο (2) υποτμήματα:
• Υποτμήμα «Θέρμη – Όρια Νομού Θεσ/νίκης», μήκους 16,1km περίπου
• Υποτμήμα «Όρια Νομού Θεσ/νίκης – Γαλάτιστα», μήκους 4,3km περίπου



4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ CEDEFOP ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χώρος CEDEFOP

Βύθισμα στο δρόμο προς Πανόραμα

Θέση ρωγμής στον τοίχο της περίφραξης

Θέση ρωγμής στον τοίχο της 
περίφραξης

L=150m
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Α/Κ Κ5

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ                          
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ                    
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ  με                                              
ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΥΤΛ                                                       
ΑΠΟ Α/Κ Κ5 ΕΩΣ Α/Κ Κ10  και                                 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ Α/Κ Κ10 ΕΩΣ  
Α/Κ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

Α/Κ Κ10

Α/Κ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

Α/Κ Κ12



∆εσΠερ ΑΚ16-Κ14

ΕσΠερ Κ5-Κ10

ΕσΠερ Κ10-Κ12

Κ12-ΑΚ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ -
ΕΥΚΑΡΠΙΑ

ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΠΕΥΚΑ
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Οι ανάγκες παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες θέσεις της πόλης με άμεσα έργα, είναι
επιτακτική για τη βελτίωση του επιπέδου κυκλοφοριακής ικανότητας,
λειτουργικότητας και ασφάλειας των μεταφορών.
Στο πλαίσιο αυτό των έργων προτεραιότητας του ΣΣΥΜ μελετώνται:

1.Η ανισοπεδοποίηση των κόμβων της Δυτικής Περιφερειακής. Το έργο έχει ήδη
δημοπρατηθεί για κατασκευή και στην παρούσα φάση, μελετώνται κτηριακά έργα και
αναπλάσεις (3η Εργολαβία, προϋπ. περ. 10 εκ. Ευρώ)

2.Η ακτινική σύνδεση των Βορειοδυτικών Περιαστικών Δήμων με το Πολεοδομικό
Συγκρότημα (στην περιοχή Ευκαρπίας στο πλαίσιο του έργου του νέου Εξωτερικού
Οδικού Δακτυλίου (ΕξΟΔ).

3.Η αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού από τον Κόμβο
Κ5 (Νοσ. Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ10 (Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρος‐ΥΤΛ)

4.Η διεύρυνση της ΕΣΠΕΡ από τον Α/Κ 12 έως το Αεροδρόμιο.                                   
(Αύξηση των λωρίδων κυκλοφορίαςστο ίδιο εύρος κατάληψης)
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Πέραν των προαναφερομένων η Εταιρεία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
που ερείδεται στην ΚΥΑ υπ΄αριθμ. Δ1/ο/3143/1‐09‐2010, ΦΕΚ1505/τεύχος
β’ (στις 6 9 2010) διερευνά σε συνέργεια με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και άλλους ΟΤΑ, στη βάση
Προγραμματικών συμβάσεων, τη σκοπιμότητα, τεχνική εφικτότητα και
δυνατότητα χρηματοδότησης έργων όπως:

1. Η θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία – Το έργο ήδη δρομολογείται
2. Η ανάπλαση – αποκατάσταση της Πλατείας Διοικητηρίου με παράλληλη

ανάδειξη των αρχαιοτήτων
3. Η ανάπλαση της περιοχής Ευαγγελίστριας και η αναβάθμιση των

αστικών συνδέσεων της περιοχής
4. Η διερεύνηση υπογειοποίησης της αρτηρίας στην περιοχή της παλαιάς

ηλεκτρικής εταιρείας σε συνδυασμό με την ανάδειξη του θαλασσίου
μετώπου (ελαφρύ μέσο σταθερής τροχιάς) και σύνδεσης του με ακτινική
οδική σύνδεση ((οδό Καυτατζόγλου).



 Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών των Μεταφορών δομείται στη λογική
χωρικών δικτύων και όχι μεμονωμένων / αποσπασματικών αξόνων, τα
οποία απαρτίζονται από επιμέρους αυτοτελή έργα, που συνθέτουν ένα
λειτουργικό πλέγμα αυτο/δρομων στη βάση δύο κλειστών περιφερειακών
δακτυλίων (Εσωτερικού και Εξωτερικού Δακτυλίου)

 Τα έργα περιλαμβάνουν νέες χαράξεις και αναβάθμιση υφισταμένων
αξόνων, ωριμάζουν με συνέργεια όλων των συναρμόδιων φορέων της
πόλης, και υλοποιούνται, σταδιακά, ως ένα περιβαλλοντικά ενιαίο
επιχειρησιακό σχέδιο.

 Με τη βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου οδικών υποδομών της ΕΠΘ, και
την κατασκευή νέων, απαραίτητων αναπτυξιακών έργων, αναβαθμίζεται
όχι μόνο το επίπεδο των μεταφορών, αλλά η ποιότητα ζωής της πόλης, στη
βάση βιώσιμης κινητικότητας και γενικότερα μίας ορθολογικής
χωροταξικής πολιτικής, με σεβασμό στο περιβάλλον.
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Α. Βραχυπρόθεσμα Β. Μεσοπρόθεσμα Γ. Μακροπρόθεσμα

1. Αναβάθμιση περιφερειακής από κόμβο  
Κ10
έως Κ12 (μελετητική ωριμότητα)                                                       
και στη συνέχεια   
έως  Α/Κ Αεροδρομίου

2. Βελτίωση των προσβάσεων του  
αστικού κέντρου  της πόλης
προς  την Περιφερειακή Οδό

3. Άλλα  έργα συνεργασίας με Δήμους και 
Περιφέρια (θαλάσσια συγκοινωνία, 
αστικές αναπλάσεις (Πλατεία 
Διοικητηρίου, Ευαγγελίστρια, 
υπογειοποιήσεις)

1. Νέο έργο ΥΤΛ     
περιφερειακής από 
κόμβο  Κ5 έως Κ10

2. Α/Κ 4 έως Πεύκα‐
Ασβεστοχώρι                    
(μελετητική ωριμότητα)

3. Νέα Οδός Κ11‐Θέρμη‐
(Γαλάτιστα)

4. Έργα Χαλκιδικής εθνικής 
κλίμακας

1. Ολοκλήρωση     
Εξωτερικού   
οδικού   
δακτυλίου

2. Κλάδος Προφήτη‐
Χορτιάτη 
(εξωτερική 
περιφερειακή)

3.  Ανάδειξη 
θαλασσίου   
μετώπου με 
ελαφρύ μέσο   
σταθερής τροχιάς

Προγραμματικός Σχεδιασμός  συγκοινωνιακών έργων



1.1  ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΤΑΧΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Α/Κ Κ6 (ΝΕΑΠΟΛΗ) Α/Κ K8 (ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ)

FLY-OVER
- VIADUCT ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΤΑΧΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ







Α/Κ Κ6 (ΝΕΑΠΟΛΗ) Α/Κ Κ9 (ΤΟΥΜΠΑ)

Α/Κ Κ10 (ΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΑ)

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 
(CUT & COVER) ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
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1.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡ.Ο∆ΟΥ    
από Α/Κ Κ10 (Κων/τικα) έως Α/Κ12 (Ε.Ο Μουδανίων)

Α/Κ Κ10

Α/Κ Κ12





ΤΜΗΜΑ Κ10 – Κ12

Το έργο, μήκους 3,4km περίπου, με αρχή τον Α/Κ Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα) και πέρας
τον Α/Κ Κ12. Προβλέπεται διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού, κατά μία λωρίδα
κυκλοφορίας εκατέρωθεν καθώς και ανακατασκευή – αποκατάσταση του παράπλευρου
και κάθετου παράπλευρου δικτύου. Η διαπλάτυνση προβλέπει την ανακατασκευή της
υφιστάμενης γέφυρας της οδού Τζων Κέννεντυ (Πανόραμα) στον Α/Κ Κ11, καθώς και την
ανακατασκευή τεσσάρων (4) Κάτω ∆ιαβάσεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 55.350.000€, (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ύο (2) έτη



1.3 Α/Κ Κ12 ΕΩΣ Α/Κ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Α/Κ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

Α/Κ Κ12



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ            
ΝΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΘ
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2.1 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΤΑ 
∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ                           
ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Το Έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή έξι (6) προβλητών - στάσεων
επιφάνειας 350 m2 έκαστη, με στεγασμένο κτήριο (σταθμός) 120 τμ σε κάθε στάση, για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. ∆ιαμόρφωση συνδέσεων του συστήματος της
Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας με τα υπόλοιπα ΜΜΜ, διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου, και εξασφάλιση χώρων στάθμευσης και λειτουργικών
προσβάσεων στους προβλήτες.

Η ΕΟΑΕ, ως φορέας υλοποίησης με βάση σχετική Προγραμματική σύμβαση, με την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους αρμόδιους ∆ήμους, έχει προχωρήσει στη
μελετητική προετοιμασία του Φακέλου δημοπράτησης το έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: €12.000.000 (με Φ.Π.Α.).

Επίκειται η έγκριση χρηματοδότησης ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ για την εκπόνηση των
απαιτούμενων μελετών και την προετοιμασία Φακέλου του Έργου για δημοπράτηση



1. Πλατεία Ελευθερίας
(απόληξη της οδού Κομνηνών)

2. ∆ημαρχείο

(απόληξη οδού 3ης Σεπτεμβρίου)

3. Ποσειδώνιο (Μέγαρο Μουσικής)

(απόληξη οδού Π. Συνδίκα)

4. Παλατάκι ή Αεροδρόμιο (διερευνάται)

5. Μαρίνα Καλαμαριάς

(ανατολικό άκρο)

6. Νέοι Επιβάτες

(άκρο υφιστάμενου προβλήτα)

ΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ



ΠΛΩΤΟΣ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΓΕΦΥΡΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΝΗΣΙΔΑ
(επιφάνειας 345 m2)

ΤΥΠΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗΣ





Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ΥτΜ‐2020 θέτει ως βασική αρχή υλοποίησης των έργων την
κοινωνική συναίνεση και :

1. Αντιμετωπίζει με σεβασμό το φυσικό και αστικό Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των
πολιτών, στις περιοχές των Έργων,

2. Δίνει προτεραιότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και αποτρέπει παράλληλα, μέσω
εξορθολογισμένων επιλογών Σχεδιασμού, την είσοδο και τον εγκλωβισμό των Ι.Χ. στο Π.Σ.Θ.,

3. Προάγει συστηματικά τις συνδυασμένες μετακινήσεις (με Ολοκληρωμένα Πολυτροπικά
Συγκοινωνιακά Κέντρα, Σταθμούς μετεπιβίβασης κ.α),

4. Συνδυάζει κυκλοφοριακές και χωροταξικές/πολεοδομικές λύσεις, βελτιώνοντας τις συνθήκες
κυκλοφορίας με διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα και τη διαβίωση των πολιτών, και
δημιουργώντας νέες δυνατότητες παρεμβάσεων πολιτιστικού και αισθητικού χαρακτήρα (π.χ.
αναδεικνύει τη θαλάσσια όψη της πόλης, αποδίδει οδούς του ιστορικού κέντρου στους
πεζούς κ.α).

5. Γενικά, η φιλοσοφία του Ενιαίου Σχεδιασμού Μεταφορικών Υποδομών είναι να ενώσει την
πόλη δίνοντας έμφαση στον εξορθολογισμένο συνδυασμό οδικών υποδομών και Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς, απελευθερώνοντας χώρο για τον πολίτη, και βελτιώνοντας την
ποιότητα ζωής στο πολεοδομικό συγκρότημα. Μέσα από αυτή τη λογική οι παρεμβάσεις
μέσω των υλοποιούμενων έργων στο πολεοδομικό συγκρότημα δεν πρέπει να διαιρούν την
πόλη αλλά να την ενοποιούν, εξασφαλίζοντας την ελευθεροεπικοινωνία μεταξύ περιοχών που
διαιρέθηκαν παλαιότερα από τις μεγάλες οδικές αρτηρίες.



 Ο σύγχρονος αστικός και μητροπολιτικός σχεδιασμός
(Mega City Design) απαιτεί τη συμβατότητα του
συγκοινωνιακού σχεδιασμού και των χωροτακτικών -
πολεοδομικών δεδομένων με τον σχεδιασμό των
αντίστοιχων υποστηρικτικών υποδομών σε επίπεδο
υλοποίησης, που θα συνδέουν πολίτες και περιοχές, με
τρόπους που να στηρίζουν αναπτυξιακή οικονομία,
φυσικό ανθρωπογενές και ιστορικό περιβάλλον και
ποιότητα ζωής. Αιτούμενο παραμένει η αυτονόητη
προϋπόθεση: Η δημιουργική συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων φορέων, για μία σύγχρονη και ανθρώπινη
Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη.


