Παραλλαγή ζιδηροδρομικής γραμμής
ζηο ημήμα Πολσκάζηροσ - Ειδομένης
Η επίζημη παροσζίαζη ηοσ έργοσ:
(Αναδημοζίεσζη από www.ergose.gr)

ΣΜΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΟΛΤΚΑΣΡΟ – ΕΙΔΟΜΕΝΗ

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή λέαο παξαιιαγήο ζην ηκήκα ΠνιύθαζηξνΔηδνκέλε, κήθνπο 21 ρκ. πεξίπνπ, ηεο γξακκήο Θεζζαινλίθεο-Δηδνκέλεο, κε
ζεκαηνδόηεζε, ηειεδηνίθεζε, ηειεπηθνηλσλίεο θαη ειεθηξνθίλεζε.
Η νκάδα δηαρείξηζεο ηζηνζειίδαο ηεο Δηδνκέλεο είρε αλαθεξζεί ζην ζπνπδαίν απηό
έξγν.(Γείηε ην δεκνζίεπκα καο )
Σν έξγν απνζθνπεί ζηε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο γξακκήο ΘεζζαινλίθεοΔηδνκέλεο, ε νπνία απνηειεί κία από ηηο θπξηόηεξεο δηαζπλνξηαθέο ζπλδέζεηο ηεο
ρώξαο καο κε ηελ ππόινηπε Δπξώπε. Σν έξγν ζηνρεύεη ζηελ κείσζε ηνπ ρξόλνπ
δηαδξνκήο, ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη άλεζεο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην έξγν πεξηιακβάλεη:






ςυντζλεςη των απαλλοτριώςεων των αναγκαίων εκτάςεων
υποδομή για διπλή ςιδηροδρομική γραμμή κανονικοφ εφρουσ
επιδομή μονήσ γραμμήσ ςτη παροφςα φάςη
εγκατάςταςη ςφγχρονου ςυςτήματοσ ςηματοδότηςησ ΕΤCSlevelI και τηλεπικοινωνιών
εγκατάςταςησ ηλεκτροκίνηςησ



Καταςκευή του νζου ςιδ/κοφ ςταθμοφ Πολυκάςτρου, τησ ςιδ/κήσ ςτάςησ Μικροφ Δάςουσ
καθώσ και αναβάθμιςη του υφιςτάμενου ςιδηροδρομικοφ ςταθμοφ Ειδομζνησ
Φάζη έργοσ: Τπό θαηαζθεπή
Xρημαηοδόηηζη:
ΔΠ ΑΑ 2000 – 2006
ΔΠΔΠ 2007-2013
Kόζηος έργοσ:
105,2 εθ. επξώ
ημανηικές ημερομηνίες:
Έλαξμε θαηαζθεπήο: 2006
Οινθιήξσζε έξγνπ: 2015
Σετνικά ταρακηηριζηικά:
Μήθνο ηκήκαηνο: 21 ρκ.
Σαρύηεηα κειέηεο: 160 ρκ./ώξα
ηαζκνί/ζηάζεηο: 1 λένο ζηδ/θόο ζηαζκόο (Πνιπθάζηξνπ), 1 αλαθαηληζκέλνο ζηδ/θόο
ζηαζκόο (Δηδνκέλεο) θαη κία λέα ζηδ/θή ζηάζε (Μηθξνύ Γάζνπο)

Η ζημερινή καηάζηαζη ηοσ έργοσ:
(Αναδημοζίεσζη από www.voria.gr)

16 Ιοσν 2014
Κινδσνεύει να μην ολοκληρωθεί η ζιδηροδρομική γραμμή ΠολύκαζηροΕιδομένη
Αγώνας δρόμοσ για επαναδημοπράηηζη και νέο ανάδοτο
ηεο Άννης Καρολίδοσ

Αγώλαο δξόκνπ γίλεηαη γηα λα ζθπξίμεη ην ηξέλν ζην ημήμα Πολύκαζηρο Ειδομένη, ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Θεζζαινλίθε - Δηδνκέλε, αθνύ ην έξγν, αλ
θαη κεηαμύ ησλ 181 έξγσλ πξνηεξαηόηεηαο ζην ΔΠΑ 2007-2013, βξίζθεηαη ζην
θόθθηλν, δειαδή ζε θίλδπλν κε νινθιήξσζεο κέρξη ηηο 31/12/2015(θαλόλαο λ+2
έηε).
Όπσο πιεξνθνξείηαη ε Voria.gr, ε ΔΡΓΟΔ εηνηκάδεηαη λα δεκνπξαηήζεη εθ λένπ,
ηα ππόινηπα ηνπ έξγνπ, κέζα ζην θζηλόπσξν, πξνθεηκέλνπ ν λένο αλάδνρνο λα
ζπλερίζεη από ην ζεκείν πνπ ην εγθαηέιεηςε ν πξνεγνύκελνο εξγνιάβνο, ε «Θόινο
Α.Δ.», ζπγαηξηθή ηεο Μεραληθήο πνπ ζπγρσλεύζεθε κε ηε κεηξηθή εηαηξεία.
ηε παξνύζα θάζε, ηα ηεύρε ηεο δεκνπξάηεζεο ζα ζηαινύλ γηα πξνέγθξηζε ζηελ
ΔΓΑ Μεηαθνξώλ θαη εάλ νη δηαδηθαζίεο εμειηρζνύλ νκαιά ν λένο αλάδνρνο
αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2015. Βέβαηα κε ηέηνηα
θαζπζηέξεζε είλαη πνιύ ακθίβνιν ην εάλ ην έξγν ζα πξνιάβεη λα νινθιεξσζεί ζην
ηέινο ηνπ 2015, κε δεδνκέλν όηη νη ππνιεηπόκελεο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζε 4 ρκ.
ππνδνκήο θαη ηκήκαηα ηεο επηδνκήο (θηήξηα ζηαζκώλ, έξγα ε/κ θιπ.), έρνπλ ρξόλν
εθηέιεζεο 15 κήλεο.
Απηό ην ηκήκα ηνπ όινπ έξγνπ ηεο παξαιιαγήο ηεο γξακκήο ζην ηκήκα
Πνιύθαζηξν – Δηδνκέλε, πνπ άθεζε εκηηειέο ν πξνεγνύκελνο αλάδνρνο, είλαη
πξνϋπνινγηζκνύ 21 εθαη. επξώ. Ο ...εθηξνρηαζκόο πνπ παξνπζηάζηεθε θαη αθνξά
ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ, απεηιεί ηε κε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηελ επέθηαζε
ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 2007-2013.

Να ζεκεησζεί όηη ηα έξγα πνπ δελ νινθιεξώλνληαη κέρξη ηηο 31/12/2015 (έρεη ήδε
γίλεη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΔΠΑ), είηε ζα πάλε γηα νινθιήξσζε, ζαλ έξγα- γέθπξεο,
ζην Δ 2014-2020 – θάηη πνπ ζα απνθαζηζηεί από ηελ Κεληξηθή Γηαρεηξηζηηθή Αξρή
θαη όρη από ηηο Πεξηθεξεηαθέο- είηε ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε εζληθνύο πόξνπο.
Πάλησο, απηή ηε ζηηγκή θαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα 181 έξγα πξνηεξαηόηεηαο,
ην ζπγθεθξηκέλν ζηδεξνδξνκηθό έξγν, είλαη ζην θόθθηλν. Όπσο κάιηζηα θαίλεηαη ζε
ζρεηηθό πίλαθα, γηα ηελ παξαιιαγή ηνπ ηκήκαηνο Πνιύθαζηξν – Δηδνκέλε (θάζε Β),
έρνπκε έξγν πξνϋπνινγηζκνύ 89.123.283 επξώ, ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ΔΔ κε
68.841.600 επξώ, κε ζπκβάζεηο γηα 49.532.243 επξώ θαη πιεξσκέο 34.480.878
επξώ.
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή λέαο παξαιιαγήο ζην ηκήκα ΠνιύθαζηξνΔηδνκέλε, κήθνπο 21 ρικ. πεξίπνπ, ηεο γξακκήο Θεζζαινλίθεο-Δηδνκέλεο, κε
ζεκαηνδόηεζε, ηειεδηνίθεζε, ηειεπηθνηλσλίεο θαη ειεθηξνθίλεζε.

Αρταιολογικά εσρήμαηα:
(Αναδημοζίεσζη από www.michaniki.gr)

Αξραηνινγηθά επξήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο ηδεξνδξνκηθήο
Γέθπξαο ηνπ Αμηνύ πνηακνύ Σ12 (είρε πξνβιεθζεί εηδηθό θνλδύιη ρξεκάησλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε):

Eπιμζλεια άρθρου : Ομάδα Διαχείριςησ Ιςτοςελίδασ Ειδομζνησ

