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Α Σετνική περιγραθή 

Α.1 Σετνική περιγραθή ηων προς μελέηη Έργων 

Σα πξνο κειέηε έξγα αθνξνχλ ζηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο ην 
Αεξνδξφκην «Μαθεδνλία», έξγν πνπ απνηειεί ηελ πξνο ηα λφηην-αλαηνιηθά επέθηαζε ηεο 
ππφ θαηαζθεπή επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά θαη ζηελ επέθηαζε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ 
Ππιαίαο. 

o Δπέθηαζε πξνο Αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» 

Η επέθηαζε απηή ζα μεθηλά κε ππφγεην ηκήκα κεηά ην ζηαζκφ «Μίθξα» –ηειεπηαίν ζηαζκφ 
ηεο επέθηαζεο πξνο Καιακαξηά– ζα θαηεπζχλεηαη αθνινχζσο πξνο ηελ Λεσθ. Γεσξγηθήο 
ρνιήο, ηελ νπνία ζα ζπλαληά ζην χςνο ηεο Αλσηάηεο Γηαθιαδηθήο ρνιήο Πνιέκνπ. ηε 
ζέζε απηή –ππφγεηα θάησ απφ ηελ Λεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο– ζα θαηαζθεπαζζεί ν 
πξψηνο ζηαζκφο ηεο επέθηαζεο πνπ ζα νλνκάδεηαη «Αλσηέξα ρνιή Πνιέκνπ». 

Η ράξαμε κεηά ην ζηαζκφ απηφ αλαδχεηαη, ζηε κέζε ηεο –δηεπξπκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ– 
θεληξηθήο λεζίδαο ηεο Λεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο. Η γξακκή ζα θαηαζθεπαζηεί ελαέξηα απφ 
ην ζεκείν αλάδπζεο έσο ην αεξνδξφκην «Μαθεδνλία». 

Καηά κήθνο ηεο ελαέξηαο ράξαμεο δηακνξθψλνληαη άιινη ηξεηο ζηαζκνί, έλαο ζην χςνο 
ηνπ ΙΚΔΑ, παξαπιεχξσο ηνπ ζηαζκνχ ιεσθνξείσλ ηνπ ΟΑΘ (ζηαζκφο «Γηαβαιθαληθφ»), 
έλαο ζηα Πξάζηλα Φαλάξηα (ζηαζκφο «Γεσξγηθή ρνιή») θαη ν ηεξκαηηθφο ζηαζκφο 
έκπξνζζελ ηνπ πθηζηάκελνπ θηεξίνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ «Μαθεδνλία» (ζηαζκφο 
«Αεξνδξφκην»).  

Όινη νη ζηαζκνί (έλαο ππφγεηνο θαη δχν ελαέξηνη) πιελ ηνπ ζηαζκνχ «Αεξνδξφκην» 
δηακνξθψλνληαη κε πιατλέο απνβάζξεο. Ο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο «Αεξνδξφκην» 
δηακνξθψλεηαη κε θεληξηθή απνβάζξα. 

o Δπέθηαζε Ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο 

Η ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηφζν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπξκψλ φζν θαη ησλ ζηαζεξψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ επεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, 
απαηηεί ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ ακαμνζηαζίνπ ζηελ Ππιαία. Οη λέεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη απαξαίηεηεο θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη νη 
αξρηθέο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Ππιαία έρνπλ κειεηεζεί ζε πεξηνξηζκέλν 
δηαζέζηκν ρψξν πεξίπνπ 50.000 η.κ., πνπ νδήγεζε ζε απνδεθηέο θαη αζθαιείο κελ, αιιά 
φρη βειηηζηνπνηεκέλεο ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ιχζεηο. 

Σν εκβαδφλ ηνπ ελ ιφγσ πξφζζεηνπ ρψξνπ ηνπ λένπ ακαμνζηαζίνπ είλαη πεξίπνπ 51.000 
η.κ, κε κήθνο πεξίπνπ 350 κ., κε θαηεχζπλζε πξνο Γπηηθά – Αλαηνιηθά, θαηεχζπλζε θαηά 
κήθνο ηεο νπνίαο πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί ην δίθηπν. 

Η θπζηθή ζηάζκε ηνπ νηθνπέδνπ μεθηλά απφ ηελ απφιπηε ζηάζκε ησλ 70.00 κέηξσλ (ASL) 
θαηά κήθνο ηνπ δπηηθά ηνπ νξίνπ (Οδφο Πνζεηδψλνο) θαη θηάλεη γξήγνξα ζηε ζηάζκε ησλ 
73.00 κέηξσλ (ASL), ζηάζκε πνπ δηαηεξείηαη ζρεδφλ ζηαζεξή πάλσ απφ ηα δχν ηξίηα ηνπ 
νηθνπέδνπ, ελψ ζην ηειεπηαίν ηξίην ηνπ νηθνπέδνπ, ε ζηάζκε κεηψλεηαη ζηα 63.00 κέηξα 
(ASL) ζην αλαηνιηθφ φξηφ ηεο. 

ην ζρέδην πνπ παξαηίζεηαη ζην Πξνζάξηεκα, ην νπνίν απνηειεί απνθιεηζηηθά 
πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν, εκθαίλνληαη ελδεηθηηθά νη ζέζεηο ηεο Δπέθηαζεο πξνο Αεξνδξφκην 
«Μαθεδνλία» θαη ηνπ Ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο. 
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Α.2 Περιγραθή ηοσ ανηικειμένοσ ηης παρούζας δημοπράηηζης  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ε εθηέιεζε γεσινγηθψλ θαη γεσηερληθψλ 
εξεπλψλ θαη κειεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην ππέδαθνο ζηελ πεξηνρή ηεο 
επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Αεξνδξφκην «Μαθεδνλία» θαη ζηελ πεξηνρή 
ηεο Δπέθηαζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο, θαηά ηηο αθφινπζεο πξνβιέςεηο: 

o Δπέθηαζε πξνο Αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» 

Θα εθηειεζηνχλ (α) γεσινγηθέο έξεπλεο θαη γεσινγηθή κειέηε θαη (β) γεσηερληθέο έξεπλεο, 
πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ γεσηξήζεηο κε γεσινγηθέο θαη γεσηερληθέο εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη 
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη αμηνιφγεζε ησλ 
γεσηερληθψλ εξεπλψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζα εθηειεζηνχλ δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο θαηαλεκεκέλεο σο εμήο: θαηά 
κήθνο ηεο ράξαμεο ζα γίλνπλ γεσηξήζεηο ζε κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο ηεο ηάμεο ησλ 100 
κέηξσλ. ηελ πεξηνρή ηνπ ππφγεηνπ ζηαζκνχ «Αλσηέξα ρνιή Πνιέκνπ» ζα γίλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 4 γεσηξήζεηο, θνληά ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ θαη εθηφο ηνπ πεξηγξάκκαηφο 
ηνπ. ηηο πεξηνρέο ησλ ελαέξησλ ζηαζκψλ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 
γεσηξήζεηο, ζε ζέζεηο θνληά ζηα κειινληηθά βάζξα. Σν βάζνο ησλ γεσηξήζεσλ ζα 
πνηθίιεη αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ζε θάζε ζέζε εθηέιεζεο 
γεψηξεζεο (ππφγεηα ζήξαγγα, ελαέξην ηκήκα, ππφγεηνο ζηαζκφο, ελαέξηνο ζηαζκφο, 
πεξηνρή δηεχξπλζεο, θιπ) θαη πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 40 κέηξσλ απφ ηελ 
επηθάλεηα. ηηο γεσηξήζεηο απηέο ζα εθηειεζηνχλ επηηφπνπ δνθηκέο θαη ζε δείγκαηά ηνπο 
ζα εθηειεζηνχλ εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ γεσηξήζεσλ απηψλ ζα 
εγθαηαζηαζνχλ πηεδφκεηξα, ζηα νπνία ζα εθηεινχληαη κεηξήζεηο ζηάζκεο λεξνχ θαη ζα 
ιεθζνχλ δείγκαηα λεξνχ γηα αλαιχζεηο. 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη φηη ζα εθηειεζηεί 1 πξεζζηνκεηξηθή γεψηξεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ 
ππφγεηνπ ζηαζκνχ «Αλσηέξα ρνιή Πνιέκνπ» θαη πεξίπνπ 5 δνθηκέο δηείζδπζεο θψλνπ 
(ζηαηηθέο πελεηξνκεηξήζεηο – CPT) ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαηά κήθνο ηεο ράξαμεο. 

Πξνβιέπεηαη θαη ε εθηέιεζε γεσηξήζεσλ ρσξίο δεηγκαηνιεςία, γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
πηεδνκέηξσλ ζε απφζηαζε απφ ηελ ράξαμε, ζηα νπνία ζα εθηεινχληαη κεηξήζεηο ζηάζκεο 
λεξνχ. Οη γεσηξήζεηο απηέο ζα είλαη βάζνπο ηεο ηάμεο ησλ 20 κέηξσλ, ζα γίλνπλ ζε 
απνζηάζεηο ηεο ηάμεο ησλ 50 κέηξσλ απφ ηε ράξαμε –θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο– θαη ζα 
απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξί ηα 500 κέηξα. 

Σέινο, ελδέρεηαη λα εθηειεζηεί κία εξεπλεηηθή πδξνγεψηξεζε πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ 
δνθηκέο άληιεζεο θαη κεηξήζεηο ζε δνξπθφξα πηεδφκεηξα παξαηήξεζεο. 

o Δπέθηαζε Ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο 

Θα εθηειεζηνχλ (α) γεσινγηθέο έξεπλεο θαη γεσινγηθή κειέηε θαη (β) γεσηερληθέο έξεπλεο, 
πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο βάζνπο ηεο ηάμεο ησλ 25 κέηξσλ, 
κε γεσινγηθέο θαη γεσηερληθέο εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, θαζψο θαη 
πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξεπλψλ, παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη αμηνιφγεζε 
ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ. 

Α.3 Γιαθέζιμα ζηοιτεία και προηγούμενες μελέηες ποσ ζτεηίζονηαι με 
ηην σπό ανάθεζη μελέηη 

Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη κειέηεο γηα ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δεκνπξάηεζεο, είλαη 
ηα εμήο: 
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Δπέθηαζε πξνο Αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» 

 Έθζεζε Γεσηερληθήο Έξεπλαο, Θέζεηο: Δπέθηαζε Καιακαξηάο – Ακαμνζηάζην 
Καιακαξηάο (Φάζε 1) (1GE0CW180R901B), Σεχρνο 1a: Σερληθή Έθζεζε, Σεχρνο 1b: 
Σερληθή Έθζεζε – Παξαξηήκαηα, Σεχρνο 2: Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα Δπηηφπνπ 
Γνθηκψλ, Σεχρε 3a, 3b, 3c, 3d θαη 3e:  Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα Δξγαζηεξηαθψλ 
Γνθηκψλ, Σεχρνο 4:  Γειηία Δξγαζηεξηαθψλ θαη Δπηηφπνπ Γνθηκψλ, χκπξαμε ΟΣΜ 
Α.Σ.Δ., ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Σ.Δ., ΓΔΩΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Σ.Δ., 
Φεβξνπάξηνο 2009. 

 Έθζεζε Γεσηερληθήο Έξεπλαο, Θέζεηο: Δπέθηαζε Καιακαξηάο (Φάζε 2) 
(1GE0CW180R903B), Σεχρνο 1a: Σερληθή Έθζεζε, Σεχρε 1b, 1c θαη 1d: Σερληθή 
Έθζεζε – Παξαξηήκαηα, Σεχρε 2a θαη 2b,: Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα Δπηηφπνπ 
Γνθηκψλ, Σεχρε 3a, 3b, 3c, 3d, 3f, 3g θαη 3h:  Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα 
Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ, Σεχρνο 4:  Γειηία Δξγαζηεξηαθψλ θαη Δπηηφπνπ Γνθηκψλ, 
χκπξαμε ΟΣΜ Α.Σ.Δ., ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Σ.Δ., 
ΓΔΩΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Σ.Δ., Ινχιηνο 2009. 

 Έθζεζε Γεσηερληθήο Έξεπλαο, Θέζεηο: Ακαμνζηάζην Καιακαξηάο (Φάζε 1 & 2) 
(1GE0CW180R904B), Σεχρνο 1a: Σερληθή Έθζεζε, Σεχρνο 1b: Σερληθή Έθζεζε – 
Παξαξηήκαηα, Σεχρνο 2: Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα Δπηηφπνπ Γνθηκψλ, Σεχρε 3a θαη 
3b:  Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ, Σεχρνο 4:  Γειηία 
Δξγαζηεξηαθψλ θαη Δπηηφπνπ Γνθηκψλ, χκπξαμε ΟΣΜ Α.Σ.Δ., ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Σ.Δ., ΓΔΩΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Σ.Δ., Ινχιηνο 2009. 

 Έθζεζε Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ ΓΔ, Σκήκα: επέθηαζε Μεηξφ πξνο Καιακαξηά, 
Υ.Θ. 0+000 ÷ Υ.Θ. 4+737 (πιελ ζηαζκνχ Μίθξαο, Υ.Θ. 4+059 ÷ Υ.Θ. 4+379), Σερληθή 
Έθζεζε (1GE0PW180S901B), Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα Δπηηφπνπ Γνθηκψλ 
(1GE0PW180S903Α), Αλαιπηηθά Απνηειέζκαηα Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ 
(1GE0PW180S904Α), Γειηία Δπηηφπνπ Γνθηκψλ (1GE0PW180S905B), Ηιεθηξνληθφ 
Αξρείν AGS, ΟΣΜ Α.Σ.Δ., Φεβξνπάξηνο 2014. 

Δπέθηαζε Ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο 

 Έθζεζε Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ πκπιεξσκαηηθήο Γεσηερληθήο Έξεπλαο, 
Σκήκα: «Ακαμνζηάζην», (1D00CW180R901B θαη C), Γεψγλσζε Α.Δ., Μάηνο – Ινχιηνο 
2007. 

Β Σεκμηρίωζη ηης ζκοπιμόηηηας ηοσ Έργοσ 

Β.1 Σεκμηρίωζη ζκοπιμόηηηας ηοσ έργοσ 

o Δπέθηαζε πξνο Αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» 

Η ζθνπηκφηεηα ελφο κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο πξνο ην Αεξνδξφκην Μαθεδνλία έρεη 
ηεθκεξησζεί θαη’ αξρήλ απφ ηε Γεληθή Κπθινθνξηαθή Μειέηε Θεζζαινλίθεο ηνπ ΟΡΘΔ 
(2000). Δπηπιένλ πξν 10εηίαο επηβεβαηψζεθαλ νη εθηηκήζεηο απηέο κε ην Δληαίν 
ηξαηεγηθφ ρέδην Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ Θεζζαινλίθεο (Αχγνπζηνο 2010).  

ήκεξα, κε δεδνκέλε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο (λέεο εκπνξηθέο ρξήζεηο θαη ρξήζεηο 
αλαςπρήο) θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ, νη επηβαηηθνί θφξηνη εθηηκψληαη κεγαιχηεξνη. Η επέθηαζε 
απηή αλακέλεηαη λα εμππεξεηήζεη: 

 Σνπο επηβάηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Μαθεδνλία. Σν αεξνδξφκην απνθηά λέν Γηάδξνκν θαη ν 
αεξνζηαζκφο ηνπ επεθηείλεηαη. Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην Ρπζκηζηηθφ 
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ρέδην Αλάπηπμεο (Development Master Plan) πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηελ Fraport ηνλ 
επηέκβξην 2017, ε επηβαηηθή θίλεζε αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 30,67% ηελ πεξίνδν 
2016 έσο 2026 θαη θαηά 21,57% ηελ πεξίνδν 2027 έσο 2036. Απηφ ζεκαίλεη ζπλνιηθή 
αχμεζε επηβαηψλ θαηά +62,58% γηα ηελ πεξίνδν 2016-2036 (απφ 6.078.118 ζε 
9.881.634 επηβάηεο).  

 Σνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ Πεξαία, Δπαλνκή, Βαζηιηθά, Θέξκε θαη γεληθφηεξα ησλ 
Νφηησλ θαη Αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο πνπ ζα έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα κεηεπηβίβαζεο ζην δίθηπν κεηξφ κέζσ ησλ ΙΥ νρεκάησλ ηνπο ζην ζηαζκφ 
«Γεσξγηθή ρνιή» φπνπ ζα πξνβιεθζεί Υψξνο ηάζκεπζεο / Μεηεπηβίβαζεο ή κέζσ 
ησλ ιεσθνξείσλ ζην ζηαζκφ «Γηαβαιθαληθφ». 

 Σνπο ζπνπδαζηέο θαη εξγαδφκελνπο ζηελ Αλσηάηεο Γηαθιαδηθήο ρνιήο Πνιέκνπ. 

 Σνπο εξγαδφκελνπο θαη επηζθέπηεο ηνπ Ιαηξηθνχ Γηαβαιθαληθνχ Κέληξνπ 
Θεζζαινλίθεο. 

 Σνπο εξγαδφκελνπο θαη επηζθέπηεο ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη θαηαζηεκάησλ 
αλαςπρήο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο Λεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο 
αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (π.ρ. ζην Mediterranean Cosmos). 

Γηα ην ιφγν απηφ ην έξγν ην νπνίν ζρεδηάδεηαη ζήκεξα πξνβιέπεη ηελ επέθηαζε ηεο ππφ 
θαηαζθεπή γξακκήο κεηξφ πξνο ην αεξνδξφκην αξρηθά ππφγεηα θαη κεηά ππέξγεηα φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην ησλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ. Η επηινγή απηή έρεη ην πιενλέθηεκα 
λα κελ απαηηείηαη κεηεπηβίβαζε ησλ επηβαηψλ κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ κεηξφ θαη ελφο άιινπ 
κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο (ηξακ ή monorail), θαη θχξηα ησλ επηβαηψλ ηνπ αεξνδξνκίνπ πνπ 
κεηαθέξνπλ απνζθεπέο.  

Η ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο επέθηαζεο απηήο ηνπ κεηξφ αλακέλεηαη λα επηβεβαησζεί 
απφ ηελ Γεληθή πγθνηλσληαθή Μειέηε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα δεκνπξαηεζεί ηνλ Μάξηην 
ηνπ 2019.  

o Δπέθηαζε Ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο 

Οη αξρηθέο εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί ζην λνηηφηεξν άθξν ηνπ Βαζηθνχ 
Έξγνπ ηνπ Μεηξφ ζεζζαινλίθεο, κεηά ηνλ ηαζκφ «Νέα Διβεηία», ζην Ακαμνζηάζην 
Ππιαίαο θαη θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ ζε ελαπφζεζε ζπξκψλ, 
ζε ειαθξά θαη βαξέα ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο, ελψ θαιχπηνπλ θαη κέξνο ησλ αλαγθψλ 
ησλ επεθηάζεσλ ζε ειαθξά θαη βαξέα ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο. 

Η ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηφζν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπξκψλ φζν θαη ησλ ζηαζεξψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ επεθηάζεσλ ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, 
απαηηεί ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ ακαμνζηαζίνπ ζηελ Ππιαία, 
ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπξκψλ 
θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαθνξηθψλ 
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Β.2 Σεκμηρίωζη ζκοπιμόηηηας ηων μελεηών 

Οη γεσινγηθέο θαη γεσηερληθέο έξεπλεο θαη κειέηεο είλαη απνιχησο απαξαίηεην λα 
μεθηλήζνπλ άκεζα, θαζψο είλαη πξνυπφζεζε αθελφο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ράξαμεο 
ηεο επέθηαζεο, αθεηέξνπ γηα ηελ έλαξμε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ σξίκαλζεο ηνπ έξγνπ. 
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Γ  Πρόγραμμα απαιηούμενων μελεηών 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δεκνπξάηεζεο αθνξά ηελ εθπφλεζε γεσινγηθψλ θαη 
γεσηερληθψλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην ππέδαθνο γηα ηελ 
επέθηαζε πξνο Αεξνδξφκην «Μαθεδνλία» ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, θαζψο επίζεο θαη γηα 
ηελ Δπέθηαζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ Ππιαίαο, φπσο αλαιπηηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ 
Παξάγξαθν Α.2 αλσηέξσ. 
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Προζάρηημα 
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