
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 
Υποψήφιος βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης 
 
 
Αγαπητέ συμπολίτη, συμπολίτισσα  
 υπηρέτησα με πάθος το δημόσιο συμφέρον, από όποια θέση και εάν με 
επιλέξατε. Με πνεύμα συνεργασίας, με σταθερότητα,  με σεβασμό στον 
πολίτη, προσπάθησα και εγώ, ειδικά την δύσκολη περίοδο που 
διανύουμε, να συμβάλω στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
χώρας. Συμμετείχα στη διαμόρφωση πολιτικών πρωτοβουλιών που 
απαιτούνται για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, σε μια 
δημοκρατική κοινωνία αλληλεγγύης. Ήμουν πάντα παρών στις μικρές 
και μεγάλες προσπάθειες των ανθρώπων της πόλης. Με την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών, πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες 
προϋποθέσεις   για να συνεχιστεί η συλλογική προσπάθεια, για την 
ολοκλήρωση των έργων για τα οποία έχουμε εργαστεί, για την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την σταθερότητα και την απασχόληση.   
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Διαμορφώσαμε με επιτυχία ένα συναινετικό ολοκληρωμένο σχέδιο για τις  
αναπτυξιακές υποδομές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, 

 
Το 2010 προχωρήσαμε με συναίνεση, μακριά από τις άγονες αντιπαραθέσεις του 
παρελθόντος, στη συγκρότηση του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών Μεταφορών 
Θεσσαλονίκης (Master Plan),. Το Master Plan 2020 συντάχθηκε στην αρχική του 
μορφή από αντιπροσωπευτική επιτροπή ειδικών επιστημόνων με μεγάλη εμπειρία και 
σε εθελοντική βάση, με την τεχνική-μελετητική υποστήριξη της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 
με εποπτεία του ΥΠΥΜΕΔΙ και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την οποία ανέλαβε το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Δρομολογήθηκε για πρώτη φορά στην πόλη ιεραρχημένο σύστημα μελετών, 
με βάση τη σκοπιμότητα και την ωριμότητα, για έργα γενικής αποδοχής, αυτοτελώς 
λειτουργικά. Στόχος μας, η σύνθεση ενός πλέγματος υποδομών των μεταφορών που θα 
συνδέονται μεταξύ τους σε ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφορών / κυκλοφορίας / 
συγκοινωνιών, τα οποία θα είναι συμβατά με τις αρχές και προοπτικές του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Βασική κατεύθυνση του σχεδιασμού αποτελεί όχι 
μόνο η επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων και η κάλυψη αναγκών, αλλά και η 
αισθητική εναρμόνιση των έργων στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, η προώθηση  
των μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι του αυτοκινήτου, και η δημιουργία υποβάθρου 
για την ανάπτυξη σε επίπεδο γειτονιάς. Το Σχέδιο είναι πλέον σε πλήρη ανάπτυξη 
καθώς σημαντικά έργα κατασκευάζονται, άλλα ξεκινούν εντός των επομένων ημερών, 
αρκετά έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί και η κατασκευή τους ξεκινά το καλοκαίρι. 
Μέχρι το 2020, η Θεσσαλονίκη θα είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο χώρος ανάπτυξης και 
απασχόλησης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mετρό Θεσσαλονίκης 
 
Ο πυρήνας του σχεδιασμού των αστικών μετακινήσεων είναι το μετρό. Η βασική γραμμή 
εντάχθηκε σε  δίκτυο μετρό συνολικού μήκους 33 χλμ. προυπολογιζόμενης δαπάνης 4 δις. Το 1,6 δις 
είναι διασφαλισμένο από το ΕΣΠΑ και τα 2,4 δις θα εξασφαλιστούν από το κοινοτικό πλαίσιο 2014-
2020. 
 
• Βασική γραμμή μετρό: Προυπολογισμός 1,05 δις. 9,6 χλμ. 13 σταθμοί : Ν. Σιδηροδρομικός 
σταθμός, Πλατεία δημοκρατίας,   Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, 
Ευκλείδη, Φλέμιγκ, Αναλήψεως, Πατρικίου, Βούλγαρη, Νέα Ελβετία.  Παρά τις καθυστερήσεις 
μέχρι το 2009 και τα προβλήματα στην αρχαιολογική έρευνα, έχει ήδη κατασκευαστεί το 
μεγαλύτερο μέρος των σηράγγων, και έχουν κατασκευαστεί σε μεγάλο ποσοστό τα έργα πολιτικού 
μηχανικού στους σταθμούς που έχει ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα. Εργάζονται συνολικά 
περίπου 1650 άτομα σε 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2015 αρχές 2016. Θα βελτιώσει σημαντικά την λειτουργικότητα της πόλης, 
καθώς θα εξυπηρετούνται καθημερινά 250.000 επιβάτες και θα αποφευχθούν τουλάχιστον 200.000 
καθημερινές μετακινήσεις με οχήματα.  Θα κάνει την πόλη ανθρώπινη για τους κατοίκους και 
ελκυστική για τους επισκέπτες και τους επενδυτές. 

 
• Επέκταση Μετρό προς Καλαμαριά, προϋπολογισμού 518 εκατ. ευρώ. 4,8 χλμ. γραμμής και 5 
σταθμοί. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, και δημοπρατήθηκε. Υποβολή προσφορών μέχρι 21 Μαίου και 
έναρξη εργασιών το φθινόπωρο. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2016. Οι πέντε σταθμοί θα 
είναι: «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα». Επιτυγχάνεται διάνοιξη 
μεγάλου μέρους της επέκτασης της οδού Πόντου, ενώ προβλέπονται και οι σχετικές υποδομές για 
μελλοντική επέκταση της γραμμής προς Αεροδρόμιο και σύνδεση με σταθμό Μετεπιβίβασης στον 
σταθμό «Μίκρα». Κατά την περίοδο κατασκευής θα δημιουργηθούν περίπου 1.000 νέες θέσεις 
εργασίας. Η ημερήσια επιβατική κίνηση υπολογίζεται σε 76.000 επιβάτες.  

 
• Επέκταση Μετρό από Πλατεία Δημοκρατίας μέσω οδού Λαγκαδά μέχρι Ευκαρπία και 
νοσοκομεία: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προκαταρκτικές έρευνες και μελέτες, η χάραξη, και σε 
συνεργασία με τοπικούς Δήμους έχουν επιλεγεί οι θέσεις των σταθμών. Εντός διμήνου 
δημοπρατούνται οι οριστικές μελέτες, (για να είναι ώριμο) για δημοπράτηση από το χρηματοδοτικό 
κοινοτικό πλαίσιο 2014-2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020.  

 
•  Επέκταση δυτικά: από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, την Ξηροκρήνη, τους Αμπελόκηπους, την 
Μενεμένη, τον Εύοσμο και το Ελευθέριο – Κορδελιό:Η Αττικό Μετρό Α.Ε. σε συνεργασία με 
τους τοπικούς φορείς οριστικοποιεί τη χάραξη της γραμμής από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, 
Ξηροκρίνη, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Εύοσμο, και το Κορδελιό. 

 
• Γραμμή από το Πανεπιστήμιο, την Τούμπα, Χαριλάου μέχρι την Ν. Ελβετία. Σχεδιάζεται η 
χάραξη της. 

 
• Μέσο σταθερής τροχιάς από τη Μίκρα μέχρι το Αεροδρόμιο. Σχεδιάζεται η χάραξη της.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή (Λαχαναγορά-Ευκαρπία) 

 
Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και δημοπρατείται τον επόμενο μήνα. Έναρξη εργασιών εντός του καλοκαιριού. 
Προβλέπει, σε μήκος περίπου 8χλμ αναβάθμιση της αρτηρίας, με  ανισοπεδοποίηση έξι (6) 
υφιστάμενων ισόπεδων κόμβων, επί της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (ΕΣΠΕΡ). 
Πρόκειται για έργο αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος της αστικής περιοχής, αύξησης της 
ασφάλειας της οδού και  βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω μείωσης του χρόνου 
μετακινήσεων,  Ειδικότερα προβλέπεται αναβάθμιση των κόμβων:   

• Α/Κ  Μοναστηρίου και  3ης Σεπτεμβρίου (Ελευθέρια) 
• Α/Κ Μαιάνδρου (Εύοσμος) 
• Α/Δ Οδού Ολυμπιάδος (Εύοσμος) 
• Οδού Μακρυγιάννη (Ηλιούπολη) 
• Α/Κ Λαγκαδά και Σταυρουπόλεως  
• Α/Κ14 25ης Μαρτίου (Πολίχνη)  
Επίσης, το έργο περιλαμβάνει μία Άνω Διάβαση στην οδό Ολυμπιάδος (Πράσινη Γέφυρα πεζών 
και ποδηλατών),  καθώς και απλές πεζογέφυρες. 

 
 
 
 

Έργα με ωριμότητα προγραμματισμένα για ένταξη στο ΕΣΠΑ τον Μάιο. 
Δημοπρατούνται μέσα στο καλοκαίρι με  έναρξη εργασιών εντός του φθινοπώρου: 

 
Ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης: Προϋπολογισμός 400 εκατ .€. Kατασκευή των 
τμημάτων:-Από Παπαγεωργίου έως Κ10 υπερυψωμένη αρτηρία (280 εκατ. €) 
-Από Κ10 έως Κ12 διαπλάτυνση (45 εκατ. €) 
-Από Κ12 έως Κόμβο Αεροδρομίου δημιουργία παραπλεύρου (45 εκατ.€) 
-Αναδιοργάνωση κόμβων Θέρμης- Αεροδρομίου και  Μουδανιών (30εκατ.€) 
Κόμβος Γηροκομείου έως κόμβο Ευκαρπίας  και Κόμβος Ευκαρπίας έως κόμβο Πεύκων: 
Προϋπολογισμού 120 εκατ €.  
 
 
 

Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

Επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων 10-28 μέσα στη θάλασσα. Με το έργο αυτό ο 
διάδρομος θα έχει τελικό μήκος 3440 μέτρα  για να εξυπηρετεί υπερατλαντικές πτήσεις, 
αναδεικνύοντας την Θεσσαλονίκη ως κόμβο αεροπορικών μετακινήσεων της ευρύτερης περιοχής της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική και ιδιαίτερα στην τουριστική 
ανάπτυξη. Ο προϋπολογισμός είναι   246 εκ. ευρώ  και μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 63% του 
έργου. Αναμένεται να παραδοθεί για χρήση στο τέλος του  2013.  
Αναβάθμιση του υφισταμένου χερσαίου τμήματος του διαδρόμου  10-28.  Αφορά την 
ανακατασκευή του χερσαίου τμήματος προκειμένου  να αποκτήσει τα ίδια λειτουργικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά με το νέο  τμήμα που κατασκευάζεται στη θάλασσα. Το έργο με  προϋπολογισμό 
38.745.000 €    προκηρύχθηκε στις 7 Μαρτίου 2012, με προβλεπόμενο  άνοιγμα προσφορών στις 
8/5/2012,  συμβασιοποίηση  τον Αύγουστο 2012 και κατασκευή  μέχρι το τέλος του 2013 . Σήμερα στο 
εργοτάξιο κατασκευής της επέκτασης του διαδρόμου  απασχολούνται  120  εργαζόμενοι  και από το 
καλοκαίρι  και στα δύο έργα οι εργαζόμενοι  θα υπερβούν τους 250. 
 
 
 
 

 
Αντιπλημμυρική Προστασία της Θεσσαλονίκης 

 
Διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο καλύπτει τις βασικές ανάγκες και ολοκληρώνει 
τις βασικές υποδομές για ουσιαστική αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, ύψους 180 εκ. ευρώ. 

 
Έργα που ολοκληρώθηκαν συνολικού προϋπολογισμού 8.452.927 ευρώ 
• Διευθέτηση ρέματος Πολίχνης «Κλειστό τμήμα και τμήμα ανοιχτού ρέματος στα όρια του Δήμου 
Πολίχνης» 

• Διευθέτηση ρέματος Αγίας Τριάδας (οδού Δαιδάλου), (Σ6) 
• Καθαρισμός ρεμάτων (I) - Καθαρισμός και συντήρηση Περιφερειακής Τάφρου – Δενδροποτάμου 
και Χείμαρρων Διαβατών – Ξηροποτάμου – Ευκαρπίας και Πυλαίας 

• Καθαρισμός ρεμάτων (II) - Καθαρισμός και συντήρηση χειμάρρων Λύτρα – Κωνσταντινίδη – 
Ορτανσίας – Μαλακοπής  

• Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας Ελαιορέματος 
• Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων 
• Διευθέτηση ρέματος Περαίας Δήμου Θερμαϊκού, ποσού σύμβασης  

Εκτελούμενα έργα συνολικού προυπολογισμού 748.747,80 ευρώ:  
• Καθαρισμός Ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δυτικής περιοχής  
• Καθαρισμός Ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Ανατολικής περιοχής  

 
Σημαντικά έργα που ξεκινά άμεσα η κατασκευή τους :  

• Διευθέτηση τμήματος ρέματος από Οικισμό Θέρμης ως Γήπεδο Τριαδίου στο Δ.Δ Θέρμης:  
προϋπολογισμός 3.500.000€. Έχει εγκριθεί η σύμβαση με τον ανάδοχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.   

• Αποχέτευση ομβρίων υδάτων νοτίου τμήματος Δήμου Καλαμαριάς–ΦάσηΑ’: προϋπολογισμού 
8.500.000 ευρώ Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει 8 Μαΐου 2012. 

• Κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Θεσσαλονίκης από φρεάτιο 50Ν έως 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης: προϋπολογισμός 44.000.000 εκ.ευρώ. 
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει 29 Μαΐου 2012 

• Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Θέρμης: προϋπολογισμός 11.200.000€. Το έργο 
ήδη δημοπρατήθηκε, και έχει αποσταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο. Έναρξη εργασιών εντός του 
καλοκαιριού.     

 
Ώριμα έργα – Σε ένταξη  μέχρι το καλοκαίρι: 
• Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την 
περιφερειακή τάφρο» προϋπολογισμού 7.500.000€ 

• Διευθέτηση Περιφερειακής Τάφρου Θεσ/νίκης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου 
προϋπολογισμού 9.800.000€. 

 
Μελέτες σε εξέλιξη συνολικού προυπολογισμού 2.911.130,89 ευρώ:  
• Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων δικτύων 
ομβρίων, 

• Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγοράς 
• Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας 
Θεσσαλονίκης 

• Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων Δήμων Πεύκων και Πολίχνης 
• Μελέτη Διευθέτησης Ρεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Θερμαϊκού 
• Μελέτη Διερεύνησης -Οριοθέτησης ρεμάτων Διαβατών και κλάδων αυτού κατάντη Εθνικής οδού 
Θεσσαλονίκης - Ν.Χαλκηδόνας  

 



 
 
 
 

Ύδρευση  
 

• Κατασκευή επέκταση εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης: Προυπολογισμός 36,5 
ευρώ. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Η προγραμματισμένη για τον Απρίλιο δημοπράτηση λόγω εκλογών 
αναβλήθηκε για τον Μάιο.   

 
 

Έργα ανάπτυξης υποδομών στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης 
 

• Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου. Τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα: 
Προϋπολογισμός 36εκ. ευρώ. Η σύμβαση εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2011, οι εργασίες ξεκινούν 
τον επόμενο μήνα, με χρόνο υλοποίησης 30 μήνες.   

• Άξονας Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια, τμήμα  Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Εντάχθηκε στο 
ΕΣΠΑ με το ποσό των  29 εκατ. Προκήρυξη τον Μάιο, με διάρκεια κατασκευής 36 μήνες.  

• Kαθέτος  άξονας 60 της Εγνατίας οδού «Θεσσαλονίκη– Σέρρες – Προμαχώνας: Η κατασκευή  
ξεκινά τον επόμενο μήνα από Στρυμονικό έως  Ανισόπεδο κόμβο  Χριστού προϋπολογισμού 
147.600.000 €. Προβλεπόμενη παράδοση σε 18 -24  μήνες κατά τμήματα.  

 
 
Νέα έργα ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.  
 
Βελτίωση αναβάθμιση Α/Κ Κλειδιού: Πρ. 33.914.950. Το έργο βρίσκεται στη φάση προέγκρισης 
τευχών δημοπράτησης.  
 
 
Έργα που δημοπρατήθηκαν από την κρατική Περιφέρεια Κ/Μ μέχρι το καλοκαίρι του 2011 
σε συνεργασία με το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
 
• Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Κιλκίς Δοιράνη. Τμήμα Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας:  
    πρ. 58.000.000 ευρώ. Το έργο είναι υπό κατασκευή.  
• Οδικό τμήμα Ποτίδαια Κασσανδρεία: Πρ. 75.600.000 ευρώ. Οι εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη 
• Ανισόπεδος κόμβος Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφ. Θεσσαλονίκης: Πρ. 

115.400.000 ευρώ. Έχει  εγκατασταθεί ο ανάδοχος. 
• Περιμετρική Πολυγύρου. Τμήμα Άγιος Βλάσσης Βράσταμμα: Πρ. 6.800.000 ευρώ. Tο έργο είναι 
υπό κατασκευή 

• Οδικός άξονας ΄Σερρες Αμφίπολη: Πρ. 21.400.000 ευρώ. Το έργο είναι υπό κατασκευή.  
• Κατασκευή κόμβων Δήμου Μυγδονίας: Πρ. 3.300.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε 
• Οδικός άξονας Βέροια Πατρίδα Νάουσα Σκύδρα. Τμήμα Πατρίδα Νάουσα: Πρ. 63.400.000 
ευρώ. Δημοπράτηση εργασιών που απομένουν εντός του 2012.  

• Αποπεράτωση παράκαμψης Έδεσσας: Πρ. 19.550.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε 
• Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη Έδεσσα, αποπεράτωση τμήματος Παραλίμνης: Πρ. 15.400.000 
ευρώ. Το έργο είναι υπό κατασκευή.  

• Παράκαμψη Αρναίας: Πρ. 25.300.000 ευρώ. Προεγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.  
• Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη Κιλκίς Δοιράνη Τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου Είσοδος Κιλκίς: Πρ. 

28.000.000 ευρώ. Το έργο βρίσκεται στη φάση προέγκρισης τευχών δημοπράτησης.  
• Περιφερειακή οδός Κατερίνης: Πρ. 65.500.000 ευρώ. Το έργο βρίσκεται σρη φάση προέγκρισης 
τευχών δημοπράτησης. 

• Ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης Έδεσσας: Πρ. 1.200.000 ευρώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπόμνημα φωτογραφιών:  
1.  Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Θέρμης 
2.  Έργα στους άξονες Κοζάνης- Φλώρινας – Νίκης και Σιάτιστας- Ιεροπηγής- Κρυσταλλοπηγής  
3.  Ανισοπεδοποίηση κόμβων δυτικής εσωτερικής περιφερειακής 
4.  Ανισόπεδος κόμβος Λαγκαδά  
5.  Ημερίδα για τις δημόσιες υποδομές της Χαλκιδικής 
6.  Εργοτάξιο του μετρό στο σταθμό ‘Ευκλείδης’  
7.  Στον Έβρο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών  
8.  Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών Θεσσαλονίκης 
9.  Έργα του άξονα Θεσσαλονίκης- Σερρών- Προμαχώνα 
10.Έργα Ηπείρου 
11.Κόμβος οδού Μακρυγιάννη, ανισοπεδοποίηση οδού με δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 
12. Αναβάθμιση ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης 
13. Δίκτυο γραμμών μετρό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το Master Plan 2020 
14.Έργα του  αεροδρομίου 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ 


