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Τ α πέντε έργα που προχωρούν 
είναι η κατασκευή του πολύ-
παθου τμήματος Μουδανιών - 
Ποτίδαιας, η ολοκλήρωση των 

ημιτελών τμημάτων του άξονα Θεσσαλο-
νίκης - Προμαχώνα, ο εκσυγχρονισμός 
και η επέκταση των διυλιστηρίων της 
ΕΥΑΘ, ο δεύτερος κλάδος του κεντρικού 
αποχετευτικού αγωγού Θεσσαλονίκης 
και το αντιπλημμυρικό έργο της Νέας 

Κρήνης. Σε αυτά πρέπει 
να προστεθεί και η ανά-
δειξη προσωρινού ανα-
δόχου για την επέκταση 
του μετρό στην Καλαμα-
ριά, που αναμένεται ώς 
το τέλος του καλοκαιριού 
(οι προσφορές έχουν ήδη 
κατατεθεί).

 Στις 21 Αυγούστου 
ανοίγουν οι προσφορές 
και θα αναδειχτεί προσω-

ρινός ανάδοχος για την κατασκευή του 
τμήματος Μουδανιά - Ποτίδαια, προϋπο-
λογισμού περίπου 40 εκατ. ευρώ. Επειτα 
από πολυετείς αγώνες, προσφυγές και 
δικαστικές περιπέτειες, που είχαν ως 
αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις, 
το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου δεν 
έχει πλέον άλλες εκκρεμότητες (παρά 
μόνο τα αρχαιολογικά σε ένα κομμάτι, 
που δεν μπορούν να αποτελέσουν αιτία 
περαιτέρω καθυστερήσεων) και μπορεί 
να αρχίσει να κατασκευάζεται μετά την 
οριστικοποίηση του αναδόχου και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Ηδη υλοποιείται η εργολαβία - σκούπα 

στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Προμα-
χώνα, που θα καλύψει όλες τις εκκρεμό-
τητες στον άξονα, που είχαν μείνει μετά 
την αφερεγγυότητα τριών εργολάβων. Ο 
δρόμος είχε αφεθεί ημιτελής σε ορισμέ-
να τμήματα από το καλοκαίρι του 2009 
και χάρη στην επιμονή της προεκλογικής 
ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, προωθήθηκε η 
ολοκλήρωσή του. Ο δρόμος έχει μήκος 
96 χλμ. και κατασκευαζόταν με τρεις ερ-
γολαβίες. Ορισμένα κομμάτια έμειναν 
ημιτελή και το τμήμα Στρυμονικό - Χρι-
στός δεν είχε κατασκευαστεί. Ηδη στα 
πρώτα δέκα χιλιόμετρα τοποθετήθηκε 
αντιολισθητικός τάπητας και συνεχίζο-
νται οι υπόλοιπες εργασίες.

Τα διυλιστήρια της ΕΥΑΘ
 Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση 

των διυλιστηρίων της ΕΥΑΘ, που θα δώ-
σει οριστικό τέλος σε οποιαδήποτε απει-
λή λειψυδρίας για τη Θεσσαλονίκη, αφού 
θα επεξεργάζεται επιπλέον 150.000 κυ-
βικά μέτρα νερού, απέκτησε οριστικό 
ανάδοχο και αρχίζει να κατασκευάζεται 
με προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ.

 Αλλα δυο έργα που είναι έτοιμα να 
υλοποιηθούν, όμως περιμένουν εδώ και 
καιρό τις υπουργικές υπογραφές, είναι 
ο δεύτερος κλάδος του κεντρικού απο-
χετευτικού αγωγού της Θεσσαλονίκης, 
που θα απαλλάξει το Θερμαϊκό από τα 
αστικά λύματα στο σύνολό τους, ενώ θα 
τα οδηγεί (χωρίς υπερχειλίσεις και άλλα 
προβλήματα) στο βιολογικό καθαρισμό 
της Σίνδου (προϋπολογισμού 42 εκατ. 
ευρώ) και το αντιπλημμυρικό έργο της 
Νέας Κρήνης (προϋπολογισμού 8 εκατ. 
ευρώ).

Ανάμεσα στα 
έργα και η κατα-
σκευή του πολύ-
παθου τμήματος 
στο δρόμο  
Μουδανιών -  
Ποτίδαιας

Πέντε έργα υποδομής
σε τροχιά υλοποίησης
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν πέντε σημαντικά έργα υποδομής της Θεσσαλονίκης. 
Εν μέσω κρίσης, τα πέντε έργα συμπληρώνουν το πλαίσιο των υποδομών που είχαν 
προκριθεί ως οι πλέον σημαντικές για την ευρύτερη περιοχή.
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ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παιχνίδια μιας άλλης εποχής θα κλη-
θούν να παίξουν οι μικροί Καλαμαριώτες 
σήμερα, στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία 
Προσφυγικού Ελληνισμού (πλατεία Δημαρ-
χείου), στο κέντρο της Καλαμαριάς.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Παραδο-
σιακά - Διαγωνιστικά Παιδαγωγικά Παιχνί-
δια», τα παιδιά θα παίξουν «Τα μήλα», «Ενα 
δυο τρία κόκκινο φως», θα κάνουν ρίψεις 
με στεφάνια, αλλά και θα διαγωνιστούν 
σε σλάλομ, σε μια προσπάθεια να μπουν 
στον κόσμο των παιχνιδιών που έπαιζαν οι 
γονείς τους στους δρόμους της Καλαμα-
ριάς.
Προχτές, εξάλλου, πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση για την κυκλοφοριακή αγωγή, 
με τη συμμετοχή παιδιών προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας. Η εκδήλωση ήταν ενταγ-
μένη σε ένα σύνολο αθλητικών και πολιτι-
στικών εκδηλώσεων με τίτλο «Καλοκαιρινή 
πλατεία», που διοργανώνει η αντιδημαρχία 
Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νε-
ολαίας του δήμου Καλαμαριάς και πραγ-
ματοποιήθηκε στο πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής της περιοχής επέκτασης, στον 
Αγιο Ιωάννη.
Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να χρη-
σιμοποιήσουν τον ειδικό εξοπλισμό του 
πάρκου (αυτοκινητάκια, ποδήλατα, κράνη, 
ανακλαστικά γιλέκα) και με την επίβλεψη 
και τις καθοδηγήσεις προσωπικού του 
γραφείου αθλητισμού και νεολαίας του δή-
μου Καλαμαριάς, αλλά και εθελοντών (γυ-
μναστών και δασκάλων), να περιηγηθούν 
στους δρόμους του, που είναι προσομοίω-
ση ενός κανονικού οδικού δικτύου.

Παίζουν... μήλα  
τα παιδιά

Διακοπές
υδροδότησης
σε Ανω Πόλη
και Συκιές
Χωρίς νερό θα μείνει σήμε-
ρα και αύριο περιοχή της Ανω 
Πόλης Θεσσαλονίκης, ενώ 
προβλήματα υδροδότησης 
θα υπάρξουν και στις Συκιές. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της ΕΥΑΘ, διακοπή 
στην ύδρευση θα γίνει σήμε-
ρα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 
4 το μεσημέρι στις Συκιές, στις 
οδούς από Οδυσσέα Φωκά 
μέχρι Θάσου, καθώς και σε 
όλα τα ενδιάμεσα στενά αυ-
τών των δρόμων. Προβλήματα 
θα υπάρχουν, επίσης, σήμερα 
και αύριο, από τις 8 το πρωί 
μέχρι τις 5 το απόγευμα, στις 
οδούς Επιμενίδου, Θεοφίλου, 
Αγίας Σοφίας, Ολυμπιάδος, σε 
τμήμα της Δημητρίου Πολιορ-
κητού, καθώς και σε όλες τις 
παρακείμενες σε αυτές οδούς 
της Ανω Πόλης.
Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, οι 
εργασίες που θα εκτελεστούν 
είναι απαραίτητες για την ομα-
λή λειτουργία του δικτύου και 
θα καταβληθούν προσπάθειες 
για την όσο το δυνατόν ταχύτε-
ρη αποκατάσταση της υδροδό-
τησης.

ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

Ημερίδα  
για το ΕΣΠΑ
«Προγράμματα ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Αντα-
γωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ 
2007 - 2013» είναι το θέμα της 
ημερίδας που διοργανώνει το 
γραφείο ενημέρωσης για την 
απασχόληση και την επιχειρη-
ματικότητα του δήμου Δέλτα, σε 
συνεργασία με τη διαδημοτική 
επιχείρηση δυτικής υπαίθρου 
Θεσσαλονίκης – ΚΕΚ ΝΕΦΕ-
ΛΗ. Η ημερίδα θα πραγματο-
ποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, 
25 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, στο 
συνεδριακό κέντρο Σίνδου.
Κατά τη διάρκεια της ημερί-
δας θα παρουσιαστούν τα εξής 
προγράμματα: ΕΣΠΑ - ΠΕΠ: 
ενίσχυση μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων, εξωστρέφεια και 
ανταγωνιστικότητα μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων (2ος κύκλος), 
υποστήριξη επιχειρήσεων για 
την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων που αφορούν ανάπτυ-
ξη καινοτόμων υπηρεσιών προ-
στιθέμενης αξίας: ICT4Growth.

Ερχεται η «Γιορτή 
της σαρδέλας»

ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ

Με πολύ κέφι, ξεροψημένη σαρδέλα 
στα κάρβουνα, άφθονο δωρεάν κρασί 
και παραδοσιακή μουσική με τον Γιώργο 
Ματθαίο και την παρέα του, θα γιορταστεί 
φέτος στην Καλαμαριά η «Γιορτή της σαρ-
δέλας». Το γλέντι θα στηθεί παραμονή της 
Αγίας Παρασκευής, την προσεχή Τετάρτη, 
25 Ιουλίου, στο χώρο των πρώην καπναπο-
θηκών στη Νέα Κρήνη, στις 9.30 το βράδυ, 
σε συνεργασία με τον Αλιευτικό Σύλλογο 
Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήνης και Καλα-
μαριάς. Στο χορευτικό μέρος της βραδιάς 
θα πάρουν μέρος τα μέλη του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Προσφύγων Μικρασιατών Νέας 
Κρήνης «Η Αγία Παρασκευή» και του Πολι-
τιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νέας 
Κρήνης «Η Μπουμπουλίνα».

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο τέλος Αυγούστου αποκτά 
προσωρινό ανάδοχο το τμήμα 
Μουδανιά - Ποτίδαια


