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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                            ΘΕΜΑ 7ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την Τροποποίηση/Ανανέωση της ΑΕΠΟ του έργου ‘’Κυκλοφοριακή 

Αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, Τμήμα: Α/Κ Κ10 

(Κωνσταντινουπολίτικα) – Α/Κ Κ12 (Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Μουδανίων)’’, Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. για την Τροποποίηση/Ανανέωση της ΑΕΠΟ του έργου ‘’Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση της 

Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, Τμήμα: Α/Κ Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα) – Α/Κ Κ12 

(Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Μουδανίων)’’, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

το με αρ. πρωτ. 1598/27-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. 

Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Γρ. Καλαμπούκα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί 

το θέμα. Ο κ. Καλαμπούκας έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 371217 (7716)/23-09-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι η υπό συζήτηση Μ.Π.Ε. εξετάζει τις επιπτώσεις από την κατασκευή και τη 

λειτουργία του προτεινόμενου ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ) Κ11Α καθώς και τη μικρή τροποποίηση του 

σχεδιασμού του αδειοδοτημενου Α/Κ Κ11. Επίσης, αναφέρθηκε στις απόψεις που κατέθεσε ο Δήμος 

Πυλαίας – Χορτιάτη, αλλά και πολίτες. Τέλος, παρουσίασε τους όρους βάσει των οποίων η υπηρεσία 

εισηγείται θετικά.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και Γκανούλη Φίλιππο, τακτικά μέλη, και 

από τον κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Καλαμπούκας.  Οι ερωτήσεις και οι 

απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ημερομηνία: 01 Νοεμβρίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 685477 (197) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 77/20-10-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 13/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1598/27-09-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2202714719 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

Τμήμα Γ’ 

 

E-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr 
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Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. 

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν. Συντάσσονται με τους 

προβληματισμούς των κατοίκων της περιοχής για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν 

και στο Σειχ-Σου και στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν καταψηφίσει από την αρχή το έργο στο σύνολό του, 

οπότε καταψηφίζουν και την υπό συζήτηση μελέτη.  

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Βεβαίως είναι αδύνατο να μελετηθεί μια ΜΠΕ εκατοντάδων σελίδων μέσα σε 

τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πολύ δε περισσότερο που θα έπρεπε να είχε γίνει μια ολοκληρωμένη 

συζήτηση στη Μ.Ε.Θ. που να αφορά όλα τα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη έργου, τον τρόπο κατασκευής, 

τη σκοπιμότητα, τη συνολική θεώρηση των κυκλοφοριακών, περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων σε 

συνάρτηση με την κατάσταση στο περιαστικό δάσος αλλά και σε συνάρτηση με την κατάσταση των ΜΜΜ, 

την εξέλιξη των συγκοινωνιακών έργων σε όλο το πολεοδομικό. 

Από αυτή την άποψη ως «Λαϊκή Συσπείρωση» τοποθετούμαστε συνολικά επί του έργου μαζί με επιμέρους 

παρατηρήσεις που αφορούν το περιεχόμενο της ΜΠΕ. 

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη παρεμβάσεων αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής που 

αποτελεί πραγματικά έναν ανεπαρκή και επικίνδυνο δρόμο. Η σημερινή κατάσταση όμως δεν έπεσε από τον 

ουρανό ούτε είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα αστοχιών στον αρχικό σχεδιασμό, 

κατασκευαστικών λαθών, αποτυχημένων προβλέψεων για τον κυκλοφοριακό φόρτο.  

Το έργο αναβάθμισης της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, από τον Α/Κ Κ10 μέχρι τον Α/Κ Κ12 

περιλαμβάνεται στο ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Masterplan 2020), που παρουσιάστηκε το 2010. Από τότε όμως πέρασαν 12 χρόνια, η 

Εσωτερική Περιφερειακή έμεινε στην ίδια προβληματική κατάσταση, πολλές πλευρές του σχεδίου δεν 

προχώρησαν, ενώ τελικά για την αναβάθμιση του τμήματος Κ5 ως Κ10 υιοθετήθηκε από τη σημερινή 

κυβέρνηση η λύση της υπερυψωμένης λεωφόρου.  

Ένα κομβικό ζήτημα είναι ότι η κατασκευή της ΥΤΛ (flyover) και των υπόλοιπων έργων θα υλοποιηθεί με 

ΣΔΙΤ που αποδεδειγμένα επιβαρύνει πολλαπλάσια οικονομικά τον ελληνικό λαό ενώ στερεί από την 

περιοχή μας λόγω του αυξημένου κόστους άλλα απαραίτητα έργα συγκοινωνιακά και μη. Η εκδήλωση 

έντονου ενδιαφέροντος από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για το έργο «Αναβάθμιση της Ανατολικής 

Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ» (flyover) ήταν αναμενόμενη, αφού και μέσα από 

αυτό το έργο διασφαλίζεται η σίγουρη κερδοφορία τους εις βάρος του ελληνικού λαού. 

Επιπρόσθετα, παραμένει το ίδιο έντονος ο προβληματισμός μας για την προώθηση του έργου χωρίς να έχει 

γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση για τις επιπτώσεις στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου που έτσι κι 

αλλιώς βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Πολύ δε περισσότερο που για μας θα έπρεπε να είχε ιεραρχηθεί η 

οικολογική ανόρθωση και προστασία του περιαστικού δάσους, να είχε δρομολογηθεί με εξασφαλισμένα 

κονδύλια, πριν αρχίζουμε να εξετάζουμε την οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση- παρέμβαση σε αυτό. 

Επίσης μας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα στο πλαίσιο ενός 

ορθολογικού σχεδιασμού, ενιαία το Ανατολικό και Βορειοανατολικό τμήμα της Εσωτερικής Περιφερειακής 

οδού, τόσο ως προς την αναβάθμισή της, αλλά και ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων.  

Ακόμα, εκφράζουμε τις έντονες επιφυλάξεις μας και προβληματισμούς για την επίδραση της κατασκευής 

των έργων στο συνολικό κυκλοφοριακό σύστημα του πολεοδομικού. Η έναρξη κατασκευής των έργων 

φαίνεται να συμπίπτει χρονικά με μια φάση όπου ταυτόχρονα δεν θα έχει ολοκληρωθεί το Μετρό, ο ΟΑΣΘ 

θα βρίσκεται σε τραγική κατάσταση σε σχέση με τις πραγματικές μεταφορικές ανάγκες ενώ ταυτόχρονα θα 

προωθείται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ.Θεσσαλονίκης που εκτός των άλλων περιέχει 

και μέτρα αποκλεισμού της εισόδου ΙΧ στο κέντρο και περιορισμού της διαμπερούς κυκλοφορίας.  

Η ΜΠΕ δεν κάποια ουσιαστική εκτίμηση αυτών των επιπτώσεων. Αρκείται στη λακωνική αναφορά θα 

υπάρξει αρνητική επίδραση στο ανθρωπογενές περιβάλλον και παραπέμπει σε μελλοντική “...εκπόνηση και 

εφαρμογή ειδικής μελέτης διαχείρισης κυκλοφοριακών φόρτων ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης του 

έργου...”.   

Συνεκτιμούμε τέλος τις επιμέρους σημαντικές παρατηρήσεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πυλαίας – 

Χορτιάτη, που επισημαίνει σοβαρές ελλείψεις στην ΜΠΕ, που επιγραμματικά αναφέρονται και στη 

γνωμοδότηση της υπηρεσίας της ΠΚΜ.  

Το απαραίτητο έργο της αναβάθμισης της Εσωτερικής Περιφερειακής χρειάζεται να υλοποιηθεί χωρίς 

ΣΔΙΤ, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον ελληνικό λαό, ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται να προχωρήσουν 

άμεσα έργα πνοής για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών, την προστασία του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος από σεισμούς και πλημμύρες, την προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους του 

Σέιχ Σου, την ενίσχυση των ΜΜΜ που χωρίς αυτά είναι άνευ σημασίας να συζητάμε για μείωση της 

κυκλοφορίας των ιδιωτικών ΙΧ στην πόλη.  

Σε κάθε περίπτωση η ολοκληρωμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών χωρίς ιεραρχήσεις με βάση το 

μέγιστο κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων, η γρήγορη και δωρεάν για το λαό κατασκευή – λειτουργία - 
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χρήση υποδομών με ταυτόχρονη ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος, απαιτεί ριζικές αλλαγές σε 

επίπεδο εξουσίας και οικονομίας, που θα επιτρέψουν και αλλαγές στον τρόπο σχεδιασμού και παραγωγής 

των αναγκαίων μεγάλων έργων υποδομής. 

Με βάση τα παραπάνω ψηφίζουμε κατά για την προτεινόμενη ΜΠΕ, με βασικό κριτήριο τη συνολικότερη 

διαφωνία μας στον ενδεχόμενο τρόπο κατασκευής του έργου με ΣΔΙΤ, την απουσία ιεράρχησης των 

απαραίτητων μέτρων οικολογικής ανόρθωσης και προστασίας του περιαστικού δάσους  τις ελλείψεις που 

εντοπίζει η υπηρεσία του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και αναφέρει η υπηρεσία της ΠΚΜ. Ακόμα την 

ελλιπή συνεκτίμηση της χρονικής σύμπτωσης της κατασκευής του έργου με τις καθυστερήσεις στην 

ολοκλήρωση του Μετρό, την τραγική κατάσταση του ΟΑΣΘ, την προώθηση του ΣΒΑΚ Θεσσαλονίκης που 

θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο κυκλοφοριακό όλου του Πολεοδομικού.». 

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει. Ως παράταξη έχουν συζητήσει με 

τους κατοίκους της περιοχής για το έργο του Fly Over και συμφωνούν μαζί τους σχετικά με τα προβλήματα 

που θα δημιουργηθούν. Θεωρεί ότι η μελέτη έχει τεχνικά ζητήματα και ελλείψεις (που επιβεβαιώνονται και 

με την εισήγηση του Δήμου) όσον αφορά τα ηχοπετάσματα, τα πεζοδρόμια, την αποχέτευση ομβρίων, τη 

διασύνδεση τοπικών και παράπλευρων οδών. Όσον αφορά το υπό συζήτηση θέμα, μιλάμε για μία 

σαλαμοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου. Η Μ.Π.Ε. που συζητείται είναι ουσιαστικά 

άκυρη, γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει άλλη Μ.Π.Ε. που θα αφορά το Fly Over 

(για το οποίο ως παράταξη έχουν πολύ σοβαρές επιφυλάξεις), που θα αλλάξει και πάλι τα δεδομένα.  

Στο σημείο αυτό ζήτησε τον λόγο ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών κ. Σ. Δανιηλίδης για μια σύντομη 

παρέμβαση. Αναφερόμενος στο έργο για το Fly Over επεσήμανε ότι ως Δήμος έχουν ήδη υποβάλει στους 

αρμόδιους φορείς σοβαρές παρατηρήσεις επί της μελέτης σχετικά με την επιβάρυνση των αστικών οδικών 

αξόνων απo την είσοδο/έξοδο των οχημάτων.   

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

1.  ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ – 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

           01-07-2022 

 

Μητροπολιτική 

Επιτροπή Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 371217 (7716)/23-09-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

1598/27-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 

359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα 
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και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (λήψη 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19 / ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) σύμφωνα με το οποίο η συνεδρίαση έλαβε χώρα ‘’με 

τηλεδιάσκεψη’’, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), γνωμοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  

      (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και κ. Γκανούλης Φίλιππος   

                                      καταψήφισαν, ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκε με λευκό) 

  
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την Τροποποίηση/Ανανέωση της ΑΕΠΟ του έργου ‘’Κυκλοφοριακή Αναβάθμιση 

της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, Τμήμα: Α/Κ Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα) – Α/Κ Κ12 

(Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Μουδανίων)’’, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

1.  Εισαγωγή - Κατάταξη 
Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει εκπονηθεί για την τροποποίηση της 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με την ιζ΄ σχετ. όπως έχει τροποποιηθεί με την ιη΄ σχετ. 

και ισχύει λόγω του σχεδιασμού ενός νέου Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ Κ11Α) και βελτίωση του 

αδειοδοτηθέντος Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ Κ11). 

 

Το οδικό τμήμα Α/Κ Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα) – Α/Κ Κ12 (Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών) 

χωροθετείται στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και αποτελεί τμήμα της Εσωτερικής 

Περιφερειακής (ΕσΠ) Οδού Θεσσαλονίκης. Η αρχή του μελετώμενου τμήματος, χωροθετείται στην ευρύτερη 

περιοχή Κωνσταντινουπολίτικα, στην περιοχή Ελαιώνες. Το πέρας του υπό μελέτη οδικού τμήματος 

τοποθετείται στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς, πλησίον του κόμβου της Περιφερειακής Οδού με τον 

αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Το μήκος του υπό εξέταση οδικού τμήματος είναι 3,02 χλμ. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ιε΄ σχετ. Υπουργικής Απόφασης το υπό εξέταση έργο κατατάσσεται στην 1η 

Ομάδα «Έργα χερσαίων και εναερίων μεταφορών – έργα οδοποιίας», στην κατηγορία με α/α 19 

«Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση, τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας», για την οποία, από την 

κατάταξη του έργου βάσει του ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, προκύπτει ότι τι υπό εξέταση έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 1 

(αστικός αυτοκινητόδρομος). 

 

Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.. 

 

2.  Περιγραφή του έργου 
Η υπό εξέταση ΜΠΕ έχει ως στόχο τη μελέτη των επιπτώσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία του 

προτεινόμενου Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Κ11Α, καθώς και μικρή τροποποίηση του σχεδιασμού του 

αδειοδοτημένου Α/Κ Κ11, την αξιολόγησή τους και την πρόταση μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Η υφιστάμενη χάραξη του τμήματος από τον Α/Κ Κ10 

(Kωνσταντινουπολίτικα) μέχρι τον Α/Κ Κ12 (διασταύρωση με Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Μουδανιών), έχει τυπική 

ημιδιατομή 10,5 m περίπου (3 λωρίδες των 3,5m εκάστη). Η κεντρική νησίδα έχει πλάτος περί τα 3m και 

διαμορφώνεται από δύο κρασπεδόρειθρα τα οποία οριοθετούν τμήμα επικαλυμμένο με φυτική γη και τεχνητή 

φύτευση καλλωπιστικών θάμνων. Από άποψη οδικής ασφάλειας η κεντρική νησίδα οριοθετείται από 

μεταλλικά στηθαία ασφαλείας με πυκνούς <2m ορθοστάτες, ενώ στο κέντρο της νησίδας έχει τοποθετηθεί 

αμφίπλευρος ηλεκτροφωτισμός με στύλους ανά 35m περίπου. Ως εκ τούτου, με την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του έργου εγκρίθηκε η διαπλάτυνση της ΕσΠ στο τμήμα από το τεχνικό (Κάτω Διάβαση, Κ/Δ) 

στη ΧΘ 12+900,60 μέχρι την αρχή επιρροής του Α/Κ Κ12 (ΧΘ 15+943,01). Η αρχή του έργου ταυτίζεται με 

το πέρας των έργων κυκλοφοριακής αναβάθμισης του τμήματος Α/Κ Κ5 – Α/Κ Κ10. Η βελτίωση 

(διαπλάτυνση) της Αρτηρίας προβλέπεται να γίνει αμφίπλευρα και η διατομή που θα αποκτήσει θα είναι 

συμβατή με την τυπική διατομή RQ-38,5 που αφορά σε διατομές αστικών αυτοκινητοδρόμων κατηγορίας 

ΤΜ3, δηλαδή διαμόρφωση 4+4 λωρίδων με κεντρική νησίδα 2,50μ και εκατέρωθεν ΛΕΑ πλάτους 2,00μ..  

 

Η διαπλάτυνση απαιτεί την καθαίρεση και ανακατασκευή της γέφυρας της οδού Τζων Κέννεντυ (Πυλαίας-

Πανοράματος) στον Α/Κ Κ11, καθώς και τη διαπλάτυνση πέντε Κ.Δ. (Οδοί 11ης Νοεμβρίου, Μπουμπουλίνας, 

Εγνατίας-Κ11, Γρυπάρη και Ερατούς). Η διαπλάτυνση της αρτηρίας επιφέρει επίσης τη μετακίνηση και κατά 

θέσεις τον ανασχεδιασμό του παράπλευρου οδικού δικτύου αφού οι υπάρχουσες παράπλευρες οδοί πέραν του 

μικρού πλάτους τους, βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τη σημερινή αρτηρία. Τα έργα απαιτούν 

http://www.epresence.gov.gr/
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απαλλοτριώσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή Πυλαίας χωρίς να θίγουν υφιστάμενα κτίσματα (θίγουν όμως 

περιφράξεις και προαύλιους χώρους). 

 

3. Ιστορικό του έργου 
Με την υπ’ αρ. Α.Π. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/79165/5019/27.08.2021 Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ Αριθμ. 

195176/12.01.2012 (ΑΔΑ ΒΟΝΔΟ-4ΑΖ) ΑΕΠΟ για το έργο «Αναβάθμιση της ΕσΠ Οδού Θεσσαλονίκης στο 

τμήμα από Α/Κ Κ10 ( Κωνσταντινουπολίτικα ) έως Α/Κ Κ12 (Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών)» ως προς: α) 

τις τεχνικές διαφοροποιήσεις από την επικαιροποίηση του κυκλοφοριακού σχεδιασμού του έργου, β) την 

προσαρμογή / συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο», εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού όσον αφορά σε: 

• επανασχεδιασμό του Κόμβου Α/Κ Κ11 (Πυλαία- Πανόραμα) με σχεδιασμό 2 νέων  Κυκλικών 

Κόμβων διευθέτησης κυκλοφορίας και επανασχεδιασμό τριών υφιστάμενων 

 εισόδων / εξόδων στην Περιφερειακή Οδό, επί της οδού Πρασακάκη και 

• βελτίωση της ισόπεδης σύνδεσης του τοπικού δικτύου με την προσθήκη κυκλικού  κόμβου 

περιοχής Κοιμητηρίων. 

 

Με την ίδια απόφαση (υπ.αρ. Α.Π. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/79165/5019/27.08.2021) απαιτήθηκε η υποβολή Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση του νέου Α/Κ 11Α καθώς κρίθηκε ότι η μεταβολή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα επέλθει λόγω του νέου κόμβου είναι ουσιώδης λόγω των σημαντικών 

διαφοροποιήσεων που θα προκληθούν στις συνδεόμενες με τον νέο κόμβο οδούς και των πρόσθετων 

καταλήψεων και κατασκευαστικών εργασιών που θα απαιτήσει η κατασκευή του νέου κόμβου. Την απαίτηση 

αυτή ικανοποιεί η παρούσα Μελέτη. 

 

Ταυτόχρονα στην παρούσα Μελέτη περιλαμβάνεται μικρή τροποποίηση του σχεδιασμού του Α/Κ Κ11 που 

αφορά την κατάργηση ενός εκ των δύο κυκλικών κόμβων (round - about) στη δυτική πλευρά του κόμβου Κ11 

και τον σχεδιασμό νέου μικρού οδικού τμήματος ως συνέχεια της παράπλευρης οδού SRL1 για την 

αντικατάσταση καταργούμενης αριστερής στρέφουσας του καταργούμενου κυκλικού κόμβου. 

 

 

Κόμβος ΑΚ11 
Όπως αναφέρεται στην Τεχνική έκθεση της Οριστικής μελέτης «Αναβάθμιση/διαπλάτυνση ανατολικής 

εσωτερικής περιφερειακής οδού, τμήμα από Α/Κ Κ10 έως Α/Κ Κ12 - Διαμόρφωση οδού Φωκά» του Γραφείου 

μελετών ΣΣΕ &Περιβάλλον ΑΕ, η οδός Φωκά μολονότι έχει χαρακτήρα κλάδου ανισόπεδου κόμβου διπλής 

κατεύθυνσης, ταυτόχρονα έχει και χαρακτήρα κύριας αστικής οδού δεδομένου ότι διέρχεται από το 

Ρυμοτομικό Σχέδιο της Πυλαίας και εξυπηρετεί πλήθος παρόδιων χρήσεων γης. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η λύση που εγκρίθηκε για τη διαμόρφωση της οδού Φωκά περιλαμβάνει δύο κυκλικούς 

κόμβους: 

• Ο πρώτος Κ/Κ χωροθετείται στη διασταύρωση της οδού Θεμ. Σοφούλη με την οδό  Φωκά, είναι 

4σκελής, με δακτύλιο μίας λωρίδας κυκλοφορίας και έχει 26μ διάμετρο. 

• Ο δεύτερος Κ/Κ, στη συμβολή της οδού Φωκά με την οδό Κέννεντυ, είναι 3σκελής, με  δακτύλιο 1 

λωρίδας κυκλοφορίας και έχει 40μ διάμετρο. 

 

Στο πλαίσιο της Προωθημένης Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας (ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, 2020), του τμήματος 

Κ10-Κ12, καταργήθηκε ο πρώτος εκ των ανωτέρω μικρός κυκλικός κόμβος. Η κατάργησή του υπαγορεύθηκε 

από την κυκλοφοριακή μελέτη, δεδομένου ότι ο εξερχόμενος από το ανατολικό ρεύμα της ΕσΠ φόρτος με 

κατεύθυνση προς την Πυλαία (οδός Κέννεντυ) είναι αυξημένος και σε συνδυασμό με την κανονικά 

προβλεπόμενη παραχώρηση προτεραιότητας στον κυκλικό δακτύλιο ή / και την πολύ χαμηλή ταχύτητα 

κίνησης, κατά μήκος των καμπυλών πολύ μικρής ακτίνας (10μ, 13μ, 14μ διαδοχικά) του κυκλικού δακτυλίου, 

θα δημιουργούσε «ουρά» αυξημένου μήκους, που θα ενεπλέκετο με το ανατολικό ρεύμα της ΕσΠ. Η 

κατάργηση του εν λόγω κυκλικού κόμβου αποκαθιστά μεν τη συνεχή κίνηση των οχημάτων από και προς την 

ΕσΠ (κλάδους εισόδου / εξόδου του ανατολικού ρεύματος), αφαιρεί ωστόσο παράλληλα και τη δυνατότητα 

διεξαγωγής των αριστερών στροφών εισόδου στην και εξόδου από την οδό Θ. Σοφούλη και εισόδου στον και 

εξόδου από το «θύλακα» μεταξύ των οδών Δημ. Φωκά, Τζων Κέννεντυ και ΕσΠ, όπου σήμερα υπάρχουν 

εγκαταστάσεις αρτοποιείου – καφέ (πρώην Meli-Meli) και κτηνιατρικής κλινικής. Οι καταργούμενες κινήσεις 

είναι: 

• Οδός Σοφούλη προς ΕσΠ (ανατολικό ρεύμα), 

• Δεύτερος Κ/Κ (συμβολή της οδού Φωκά στην οδό Κέννεντυ) προς Οδό Σοφούλη, 

• «Θύλακας» προς Δεύτερο Κ/Κ και 

• ΕσΠ (ανατολικό ρεύμα) προς «Θύλακα». 

ΑΔΑ: 60ΘΚ7ΛΛ-ΚΛΤ



http://www.pkm.gov.gr 6 

 

Η εξυπηρέτηση των εκατέρωθεν της οδού Φωκά ιδιοκτησιών (κατοικίες της Πυλαίας και ιδιοκτησίες του 

«θύλακα» μεταξύ ΕσΠ και των οδών Φωκά και Κέννεντυ), προβλέπεται με τη διεξαγωγή αποκλειστικά των 

δεξιών στρεφουσών κινήσεων μέσω της οδού Θεμ. Σοφούλη. Στην Οριστική Μελέτη Οδοποιίας έχει 

προβλεφθεί δίκτυο παράπλευρων οδών με δεξιές εισόδους και εξόδους στην οδό Φωκά για την εξυπηρέτηση 

των παραπάνω χρηστών, το οποίο διατηρείται και στην παρούσα. Η εξυπηρέτηση των ως άνω καταργούμενων 

αριστερών στρεφουσών κινήσεων από και προς την οδό Φωκά, προβλέπεται ως ακολούθως: 

• περιοχή βορείως της οδού Φωκά μεταξύ ΕσΠ και οδού Κέννεντυ προς ΕσΠ (ανατολικό  ρεύμα), με 

μικρή περιπορεία, μέσω του δεύτερου (μεγάλου) Κ/Κ (συμβολή της οδού Φωκά στην οδό Κέννεντυ). 

• Δεύτερος Κ/Κ προς Οδό Φωκά (περιοχή βορείως της οδού Φωκά μεταξύ ΕΣΠ και οδού  Κέννεντυ), 

με περιπορεία, μέσω της οδού Κέννεντυ (προς Πυλαία) και του αστικού  οδικού δικτύου. 

 

Σε αντικατάσταση της καταργούμενης αριστερής στρέφουσας από το «Θύλακα» προς το Δεύτερο Κ/Κ, 

σχεδιάστηκε νέο οδικό τμήμα, η Οδός 9Α, ως συνέχεια της παράπλευρης οδού SR L1, που οδεύει παράλληλα 

με την ΕσΠ και συμβάλλει στην οδό Τζων Κέννεντυ στην κατεύθυνση προς Πυλαία. Η Οδός 9Α μελετήθηκε 

σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΚΑΟ (αρχή της μελέτης με βάση τη γεωμετρική κίνηση των οχημάτων) ως οδός μίας 

λωρίδας, μίας κατεύθυνσης κυκλοφορίας (συνδετήριος κλάδος). Βασική αρχή του σχεδιασμού της δεν είναι η 

δυναμική της κυκλοφορίας, αλλά η γεωμετρία της χάραξης. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της είναι φτωχά 

και απορρέουν από τη χωροθέτησή της σε περιορισμένο χώρο, μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της 

Πυλαίας (περιοχή «θύλακα»), σε χώρο εκτός Ο.Τ. Καθώς εμπλέκεται με το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής 

εντός του «θύλακα», θα πρέπει να προηγηθεί της κατασκευής της ενδεχόμενη κατάλληλη τροποποίηση του. 

Τέλος, η εξυπηρέτηση της καταργούμενης αριστερής στρέφουσας ΕσΠ (ανατολικό ρεύμα) προς «Θύλακα» 

προβλέπεται με μικρή περιπορεία και αναστροφή, μέσω του δεύτερου (μεγάλου) Κ/Κ. 

 

 

Κόμβος Α/Κ  K11Α 
Για τον σχεδιασμό του Α/Κ Κ11Α, προτάθηκαν από την Οριστική Μελέτη Οδοποιίας 

(«Αναβάθμιση/Διαπλάτυνση της Ανατολικής Περιφερειακής οδού, Τμήμα Α/Κ 10 έως Α/Κ12» ΣΣΕ & 

Περιβάλλον Α.Ε.,2011) τέσσερις εναλλακτικές λύσεις, με κοινά χαρακτηριστικά τα κάτωθι:  

• την αποκλειστική χρήση του υφισταμένου Τεχνικού (ανοίγματος ~16,6), για την  εξυπηρέτηση όλων 

των διαμπερών κινήσεων. 

• τη βασική μορφή του κόμβου, με πρόβλεψη Κυκλικών Κόμβων (Κ/Κ roundabout) για  τη σύνδεση 

των συνδετηρίων κλάδων με τη δευτερεύουσα οδό (Α/Κ τύπου dumbbell). 

 

Το υφιστάμενο Τεχνικό έχει διαθέσιμο χώρο (ορθό άνοιγμα μεταξύ των βάθρων του)  περίπου 16,6μ και 

επομένως μπορεί οριακά να χωρέσει ανά κατεύθυνση: 

• εσωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,70μ 

• δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,25μ 

• εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ 

• πεζοδρόμιο ~0,50μ 

• διαχωρισμό κατευθύνσεων με στηθαίο σκυροδέματος πλάτους ~0,60μ. 

 

Εξετάστηκαν διάφορες τεχνικές λύσεις για τον κόμβο και επιλέχθηκε η προσφορότερη. Στη συνέχεια γίνεται 

περιγραφή της επιλεγείσας λύσης. 

 

Λύση 2 – 1η παραλλαγή επιλεγείσας λύσης 
Με πρόβλεψη: 

• Διάταξης συνδετηρίων κλάδων τύπου διαμαντιού, 

•  Aφαίρεσης μίας λωρίδας της ΕσΠ στις εξόδους και πρόσθεσης αντίστοιχα μίας  λωρίδας στις 

εισόδους (και στις δύο κατευθύνσεις), με διατήρηση του πλάτους του  υφιστάμενου Τεχνικού Κ/Δ 

(σύνδεσης Πυλαίας - περιοχής Νεκροταφείων), 

• Δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση για το οδικό τμήμα σύνδεσης των δύο Κ/Κ, 

• Απ’ ευθείας σύνδεσης της ανατολικής μόνο παράπλευρης οδού της νέας οδού (Κ11Α - Θέρμη) με το 

νότιο Κ/Κ. Για την περίπτωση αυτή έγινε θεώρηση διαμπερούς  σύνδεσης της δυτικής με την ανατολική 

παράπλευρη οδό, νοτιότερα, μέσω Α/Δ της νέας οδού Κ11Α-Θέρμη. 

 

Η Λύση 2 σχεδιάστηκε με παραδοχές: 

• Μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του διαθέσιμου χώρου του υφιστάμενου Τεχνικού  Κ/Δ, με 

διέλευση τεσσάρων λωρίδων, για την κατά το δυνατόν μέγιστη κάλυψη της  ζήτησης για όλες τις συνδέσεις. 

Με το σχεδιασμό αυτό δεν υπάρχει προφανώς χώρος για απ' ευθείας σύνδεση του δυτικού ρεύματος της ΕσΠ 
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με τη νέα οδό (Κ11Α-Θέρμη-Ν.Ραιδεστός). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Κατά το μέγιστο προσέγγιση του κυκλικού δακτυλίου του νότιου Κ/Κ στο υφιστάμενο Τεχνικό, 

ώστε να μειωθεί η συνολική επιφάνεια κατάληψης του κόμβου Η Λύση 2 παρουσιάζεται στην επόμενη εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λύση 2 α- 2η παραλλαγή επιλεγείσας λύσης 
Η Λύση 2α είναι Παραλλαγή της Λύσης 2, με τις ακόλουθες διαφορές: 

• Απ' ευθείας σύνδεση του βορείου ρεύματος της νέας οδού (Κ11Α-Θέρμη-Ν. Ραιδεστός) με το δυτικό 

ρεύμα της ΕσΠ 

• Πλήρης κατάργηση της απ' ευθείας σύνδεσης των παραπλεύρων στο νότιο Κ/Κ και πρόβλεψη 

σύνδεσης αποκλειστικά της δυτικής παράπλευρης οδού, μέσω: 

 ▫ ενοποιημένης εισόδου στον νότιο Κ/Κ με τον κλάδο σύνδεσης του δυτικού   

 ρεύματος (από Α/Κ Κ12, Καλαμαριά), 

 ▫  ανεξάρτητης εξόδου από το νότιο ρεύμα (προς Θέρμη) της νέας οδού (Κ11Α-Θέρμη- N. 

Ραιδεστός), 

 ▫  σύνδεσης των ανωτέρω συνδετηρίων κλάδων, της δυτικής παράπλευρης οδού της νέας οδού 

ΑΔΑ: 60ΘΚ7ΛΛ-ΚΛΤ



http://www.pkm.gov.gr 8 

και της νότιας παράπλευρης της ΕσΠ (δυτικά του κόμβου), με μικρότερο ανεξάρτητο Κ/Κ (μη εμπλεκόμενο με 

καμία από τις βασικές κινήσεις  του Α/Κ)και τις αντίστοιχες διαφοροποιημένες παραδοχές 

• Μεγάλη ζήτηση στη σύνδεση του βορείου ρεύματος (από Θέρμη) της νέας οδού  (Κ11Α – Θέρμη - Ν. 

Ραιδεστός) με το τμήμα της ΕσΠ ανατολικά του κόμβου (προς Α/Κ Κ11, Πανόραμα, κέντρο και δυτικά). 

• Αυξημένη ζήτηση στη σύνδεση της νότιας παράπλευρης της ΕσΠ (δυτικά του κόμβου)  με τον νέο 

Α/Κ Κ11Α. Σημειώνεται ότι μέσω αυτής της παράπλευρης θα εξυπηρετείται  η σύνδεση με την Περιφερειακή 

μεγάλου αριθμού εγκαταστάσεων μεταξύ της ΕΟΘΜ, της οδού Στ. Καζαντζίδη και της Μ. Αντύπα. 

 

Όλες οι εναλλακτικές λύσεις εξετάστηκαν από το Γραφείο Κυκλοφοριακών Μελετών του έργου (ΠΟΛΙΝΔΕ, 

καθ. Π. Παπαϊωάννου) και προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα : 

• Οι κινήσεις μέγιστου φόρτου είναι οι συνδέσεις της νέας οδού (Κ11Α-Θέρμη-Ν. Ραιδεστός) με το 

δυτικό ρεύμα της ΕσΠ (προς Πανόραμα-κέντρο, κλπ.). 

• Από κυκλοφοριακή άποψη η γενική προτεινόμενη μορφή του κόμβου είναι ικανής χωρητικότητας για 

την εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών συνδέσεων. Ως εκ τούτου, η μορφή του κόμβου της εγκεκριμένης 

οριστικής μελέτης, με πρόβλεψη δεύτερου Τεχνικού δεν κρίνεται απαραίτητη. 

• Επιλέγεται η προτεινόμενη Λύση 2α με παραλλαγή μορφής κυκλικού οδοστρώματος διπλής σταγόνας, 

διότι: 

 ▫ Προβλέπει διαμπερή σύνδεση τεσσάρων λωρίδων (δύο ανά κατεύθυνση). 

 ▫ Έχει τη δυνατότητα πρόβλεψης συνδετηρίων κλάδων δύο λωρίδων στις συνδέσεις με το τμήμα 

της ΕσΠ ανατολικά του κόμβου (από / προς Πανόραμα, κέντρο, κλπ, μέγιστος φόρτος). 

 ▫ Προβλέπει απ' ευθείας δεξιά σύνδεση του βορείου ρεύματος της νέας οδού με  το δυτικό 

ρεύμα της ΕσΠ προκειμένου να επιτευχθεί ικανή αποφόρτιση του οδοστρώματος κυκλικής πορείας. 

 ▫ Προβλέπει κατάργηση της σύνδεσης του ανατολικού παράπλευρου της νέας οδού με το νότιο 

κυκλικό τμήμα του Κ/Κ προκειμένου να υπάρχει χώρος για την ανωτέρω απ' ευθείας δεξιά σύνδεση. 

 

Ως εκ τούτου, η τελικά προτεινόμενη μορφή του κόμβου που μελετήθηκε σε επίπεδο προμελέτης στην 

Προωθημένη Οριστική Μελέτη Οδοποιίας (ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ,2020), φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήμερα δεν 
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υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση μεταξύ της Εγνατίας οδού (αστική αρτηρία του οικισμού Πυλαίας βόρεια της 

ΕσΠ) με την ΕσΠ, ενώ βρίσκεται υπό σχεδιασμό η νέα οδός (Κ11Α – Θέρμη – Ν.Ραιδεστός - Γαλάτιστα). Οι 

συνδέσεις του οικισμού της Πυλαίας με την ΕσΠ διεξάγονται μέσω του υφιστάμενου τοπικού οδικού δικτύου 

και του Α/Κ Κ11 (Πανόραμα). Μέσω του προτεινόμενου από την Προωθημένη Οριστική Μελέτη Οδοποιίας 

σχεδιασμού του Α/Κ Κ11Α, οι κινήσεις που εξυπηρετούνται είναι: 

• Α/Κ Κ11 προς ΠΥΛΑΙΑ 

 Η κίνηση αυτή θα διεξάγεται μέσω του κλάδου Κ11Α-R1A απ' ευθείας σύνδεσης με την Εγνατία οδό 

(της Πυλαίας). 

• ΠΥΛΑΙΑ προς Α/Κ Κ11 

 Η κίνηση αυτή θα διεξάγεται μέσω της Εγνατίας οδού, του δακτυλίου του κόμβου (διέλευση από την 

Κ.Δ) και του κλάδου Κ11Α-4 (εισόδου στο δυτικό ρεύμα της ΕσΠ). 

• Α/Κ Κ11 προς ΘΕΡΜΗ 

 Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω του κλάδου Κ11Α-R1, του κυκλικού οδοστρώματος και της νέας οδού 

Κ11Α-Θέρμη. 

• ΘΕΡΜΗ προς Α/Κ Κ11 

 Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω του κλάδου απ' ευθείας σύνδεσης του βορείου ρεύματος (προς Πυλαία) 

της νέας οδού Κ11Α-Θέρμη-Ν. Ραιδεστός με τον κλάδο Κ11Α- R4 (εισόδου στο δυτικό ρεύμα της ΕσΠ). 

• Α/Κ Κ12 προς ΠΥΛΑΙΑ 

 Η κίνηση αυτή, θα διεξάγεται μέσω του κλάδου εξόδου από το δυτικό ρεύμα της ΕσΠ,  Κ11Α - R3, 

του δακτυλίου του κόμβου και της Εγνατίας οδού της Πυλαίας. 

• ΠΥΛΑΙΑ προς Α/Κ Κ12 

 Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω της Εγνατίας οδού της Πυλαίας, του δακτυλίου του κόμβου του κλάδου 

Κ11Α-R2 εισόδου στο ανατολικό ρεύμα της ΕσΠ. 

• Α/Κ Κ12 προς ΘΕΡΜΗ 

 Η κίνηση αυτή θα διεξάγεται μέσω του κλάδου εξόδου από το δυτικό ρεύμα της ΕσΠ, Κ11Α - R3, του 

δακτυλίου του κόμβου και της νέας οδού Κ11Α-Θέρμη-Ν. Ραιδεστός. 

• ΘΕΡΜΗ προς Α/Κ Κ12 

 Θα διεξάγεται μέσω της νέας οδού Κ11Α-Θέρμη-Ν. Ραιδεστός, του δακτυλίου του κόμβου και του 

κλάδου Κ11Α-R2 εισόδου στο ανατολικό ρεύμα ΕσΠ. 

 

 

Σημαντικά υδραυλικά έργα 
Για τον Κόμβο Κ11Α έχει εκπονηθεί Οριστική Υδραυλική Μελέτη αποχέτευσης οδού στο τμήμα 

διαπλάτυνσης της εσωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Τμήμα Κ10-Κ12), Χ.Θ. 12+900,60 – Χ.Θ. 

15+943,01. Με το νέο σχεδιασμό η εξέταση της αποχέτευσης των επιφανειακών υδάτων της περιοχής του 

Κόμβου Κ11Α μπορεί να διακριθεί σε δύο (2) κύριες κατηγορίες: 

Α) Τα έργα που απαιτούνται για την αποχέτευση των οδών που σχηματίζουν αμιγώς τον Κόμβο Κ11Α, 

καθώς και της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού που διέρχεται μέσω του Κ11Α και 

Β) Τα υφιστάμενα τεχνικά που τέμνουν εγκαρσίως το συνολικώς εξεταζόμενο τμήμα στην ευρύτερη 

περιοχή του Κόμβου Κ11Α, ήτοι ανάντη και κατάντη αυτού. 

 

Αναφορικά με την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των οδών, αυτή θα πραγματοποιηθεί με πλευρικές 

αβαθείς τραπεζοειδείς τάφρους, οι οποίες στα χαμηλά μηκοτομικά σημεία τους θα εκφορτίζουν σε φρεάτια 

συλλογής ομβρίων, τα οποία θα συνδέονται με δίκτυο κλειστών αγωγών κατάλληλης διατομής. Η 

συγκέντρωση του συνόλου των ομβρίων υδάτων θα πραγματοποιείται από κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό που 

θα διέρχεται εγκαρσίως του Κόμβου Κ11Α με κατεύθυνση στον άξονα Νοτιοανατολικά – Βορειοδυτικά και ο 

οποίος θα αποχετεύει τα όμβρια στην κεφαλή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της περιοχής Χαλίλ 

Ντερέ που εντοπίζεται στα Βόρεια του Κόμβου. Η απορροή των παράπλευρων οδών μικρότερης σημασίας θα 

καταλήγει φυσικά στο υφιστάμενο έδαφος εκτός ορίων των οδών, ενώ, όπως και στην κύρια οδό, σε ορισμένα 

χαμηλά μηκοτομικά σημεία θα κατασκευάζονται φρεάτια συλλογής ομβρίων υδάτων, τα οποία με τη σειρά 

τους θα συνδέονται με το ως άνω κλειστό δίκτυο σωληνωτών αγωγών. 

 

Από την περιοχή της παράπλευρης οδού 4 και του Κλάδου Κ11Α-R4, καθώς και σε τμήμα του οδοστρώματος 

τύπου κυκλικής σταγόνας, οδεύει αγωγός ακαθάρτων της ΕΥΑΘ, ο οποίος λόγω της νέας διαμόρφωσης του 

Κόμβου χρήζει ανακατασκευής, προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού 

και στο νέο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που θα σχεδιασθεί. 

 

Όσον αφορά τα υφιστάμενα – εγκάρσια στην οδό – τεχνικά, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

• Ο οχετός στη θέση Χ.Θ. 14+284,60 πρέπει να επεκταθεί στα κατάντη κατά περίπου 2,30m, ώστε να 

παραλάβει τα επιχώματα της οδού. 
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• Ο οχετός στη θέση Χ.Θ. 14+605,35 πρέπει να επεκταθεί κατά περίπου 8,90m στα ανάντη και κατά 

13,90m στα κατάντη προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η ροή των υδάτων μέσω αυτού λόγω των νέων 

έργων. 

• Ο οχετός στη θέση Χ.Θ. 15+474,64 πρέπει να επεκταθεί, βάσει του σχεδιασμού της νέας οδοποιίας (σε 

επίπεδο προμελέτης). 

 

Σημαντική αναφορά αποτελεί ο οχετός της θέσης Χ.Θ. 15+474,64, διαμέσου του οποίου διέρχονται οχήματα. 

Με γνώμονα την προστασία των κινούμενων οχημάτων τόσο στη νέα σχεδιασθείσα οδό, όσο και στην οδό 

κάτωθεν του τεχνικού αυτού, προτείνεται η τοποθέτηση διάταξης απαγωγής ομβρίων υδάτων (π.χ. κανάλι 

υδροσυλλογής ή καναλέτο) στην είσοδο του τεχνικού. Επιπλέον, δεδομένου ότι για την περιοχή έχει μελετηθεί 

δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων από την εταιρεία Χωροτεχνική Α.Ε. («Διευθέτηση – Οριοθέτηση ρεμάτων 

εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης» - Υδραυλική Μελέτη), τα 

συλλεγέντα όμβρια ύδατα θα εκφορτίζουν σε κοντινά φρεάτια αυτού, όπως προβλέπεται και από την Οριστική 

Μελέτη που έχει εκπονηθεί για το τμήμα Κ10-Κ12, τα οποία και θα αποτελούν τον τελικό αποδέκτη των 

έργων. 

 

4.  Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Κατά το στάδιο κατασκευής θα υπάρξουν: 

- επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους και σκόνη, 

- σημαντική επιβάρυνση στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της  περιοχής, 

- διατάραξη της υφιστάμενης κατάστασης στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, 

- κατά το στάδιο της κατασκευής θα καταληφθούν επιπλέον 82 στρέμματα δάσους ή δασικών εκτάσεων, 

πέρα των πρανών που έχουν διαμορφωθεί από την υφιστάμενη οδό. Σε μεγάλο μήκος, η επέμβαση αφορά τα 

πρανή που έχουν διαμορφωθεί για την κατασκευή της υφιστάμενης οδού. Η κατάληψη θα γίνει προς την 

πλευρά του περιαστικού δάσους κυρίως και πολύ λιγότερο από 5 μέτρα προς την πλευρά του τμήματος προς 

την πόλη. Η απώλεια μικρής δασικής έκτασης θα αντισταθμιστεί με μεγαλύτερης έκτασης φυτεύσεις και 

αποκαταστάσεις (περιοχή επέμβασης, πρανή οδού, κόμβοι, ίσης έκτασης δασώσεις σύμφωνα με υπόδειξη του 

αρμόδιου Δασαρχείου). 

- αύξηση στον κυκλοφοριακό φόρτο στο οδικό δίκτυο της περιοχής, 

- εργασίες που θα επηρεάσουν την ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση περιοχή του 

έργου, 

- αρνητικές επιπτώσεις στη διάρθρωση και τη λειτουργία του ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος για 

λόγους που έχουν να κάνουν με την επίδραση των έργων στην κυκλοφορία της υφιστάμενης ΕσΠ και του 

επηρεαζόμενου οδικού δικτύου. 

- περιστασιακά, εκπομπή υψηλής στάθμης θορύβου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης  συγκεκριμένων 

εργασιών. 

 

Κατά το στάδιο λειτουργίας του προτεινόμενου έργου αναμένεται να υπάρξουν: 

- επιβάρυνση της ατμόσφαιρας που δεν θα υπερβεί τα υφιστάμενα επίπεδα, ενώ  αναμένεται 

 περιορισμός των συγκεντρώσεων στην άμεση περιοχή του έργου, 

- εκπομπή θορύβου λόγω της κίνησης των οχημάτων, αλλά η στάθμη θορύβου κατά το 

 δυσμενέστερο σενάριο, αναμένεται χαμηλότερη των 70 dBA, για το μεγαλύτερο τμήμα της οδού. Στα 

αποτελέσματα των μετρήσεων όπως τα παρουσιάζει η υπό εξέταση μελέτη στον Πίνακα 4-1, παρατηρούνται 

υπερβάσεις των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΥΑ 211773/2012) στους δείκτες Lden [σταθμισμένος 

δείκτης  αξιολόγησης θορύβου 24-ωρου με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο τα 70 dB(A)] και Lnight [8-ωρος 

σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο τα 60 dB(A)] και στα 

έξι (6)  σημεία που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. 

 

Αποθεσιοθάλαμοι  
Ως αποθεσιοθάλαμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταλειμμένοι λατομικοί χώροι που αφθονούν στην 

ευρύτερη περιοχή (Ευκαρπίας-ΤΙΤΑΝ, Ασβεστοχωρίου-Εξοχής-Χορτιάτη), σε συνδυασμό με τα εκχώματα 

που θα προκύψουν από τα έργα του προηγούμενου τμήματος (Α/Κ Κ5 – Α/Κ Κ10), καθώς και η χωματερή των 

Ταγαράδων που έχει κλείσει και απαιτεί αποκατάσταση. 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες εκχωμάτων του μελετούμενου τμήματος μπορούν να διατεθούν τοπικά, 

ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν την περίοδο της εργολαβίας. 

 

Φάση κατασκευής 
Οι ανάγκες σε δάνεια είναι εξαιρετικά περιορισμένες και μπορούν να ληφθούν από το λατομείο Σχολαρίου 

(που είναι αθέατο από κατοικημένες περιοχές) στην ανατολική πλευρά της πόλης (αριστερά της Ε.Ο. 
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Θεσ/νίκης - Μουδανιών). Μεγαλύτερες ποσότητες υλικών θα πρέπει να μεταφερθούν από μακρύτερα, π.χ. 

περιοχή Κιλκίς (Νέα Σάντα) όπου λειτουργούν λατομικοί χώροι ή τη Βάβδο.  

 

Επισημαίνεται δε πως το ισοζύγιο γαιών για το σύνολο των χωματουργικών της προβλεπόμενης χάραξης για 

την αναβάθμιση της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ10 έως Α/Κ Κ12 

(σύνδεση με Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Μουδανίων) είναι, βάσει των σχετικών ογκομετρήσεων των εκσκαφών και των 

επιχώσεων, πλεονασματικό όσον αφορά στα παραγόμενα γεωυλικά από τις προβλεπόμενες εκσκαφές και στις 

ανάγκες για κατάλληλα γεωυλικά για την κατασκευή των προβλεπόμενων επιχωμάτων. Ως εκ τούτου οι 

ανάγκες σε κατάλληλα γεωυλικά (δάνεια) για την κατασκευή των επιχωμάτων θα καλυφθούν σε κάθε 

περίπτωση από τα γεωυλικά των εκσκαφών. 

 

Αυτό προκύπτει από την συνολική αναμόρφωση της οδοποιίας από τον Κ5 (Παπαγεωργίου) έως και τον Κ12 

(οδός προς Χαλκιδική), αφού οι εκσκαφές στα προβλεπόμενα ορύγματα είναι ικανοποιητικού όγκου, τα δε 

επιχώματα στις περιοχές των προβλεπόμενων Α/Κ έχουν αυξηθεί σημαντικά τόσο σε μήκος όσο και σε ύψος 

με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί και οι ανάγκες για δάνεια.  

 

Μέσω υπολογισμών και βάσει των έως τώρα μελετών, ο συνολικός όγκος εκσκαφών εκτιμάται σε 80.000m3. 

Από τα υλικά των εκσκαφών αυτών είναι κατάλληλα για χρήση σε επιχώματα θεωρείται (μετά από σχετική 

εκτίμηση του γεωλόγου μελετητή) το 80÷85%, δηλαδή τα 65.000 m3. Από τα συνολικά υλικά των εκσκαφών 

συνεπώς ένα μεγάλο μέρος μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικότερα για την κατασκευή επιχωμάτων αλλά και 

για όλες τις άλλες χρήσεις. Ως εκ τούτου, αφαιρώντας τις ποσότητες που θα χρειαστούν για την επένδυση 

πρανών με φυτική γη, θα πρέπει να αποτεθούν ικανές ποσότητες πλεοναζόντων (κατάλληλων και 

ακατάλληλων) της τάξης των 20.000 m3. 

 

Σύμφωνα με την αρχική ΜΠΕ η ανάγκη για αποθέσεις είχε υπολογιστεί στο ύψος των 40.000 m3 και για 

δάνεια υλικά 6.000 m3. Από τα συνολικά υλικά των εκσκαφών ένα μεγάλο μέρος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν γενικότερα για την κατασκευή επιχωμάτων αλλά και για όλες τις άλλες χρήσεις (δηλαδή 

υπερκαλύπτονται οι ανάγκες για κατάλληλα γεωϋλικά για τη χρήση σε επιχώματα). 

 

Όσον αφορά τις απαιτούμενες φυτικές γαίες, φαίνεται να καλύπτουν τις ανάγκες ποσοτικά για επένδυση των 

πρανών των επιχωμάτων με φυτική γη αφού θα προκύψουν από τις εκσκαφές στις περιοχές των εδαφικών 

κυρίως γεωϋλικών. 

 

Επομένως, για την κατασκευή του συνόλου των επιχωμάτων αλλά και των απαιτήσεων για φυτική γη, θα 

απαιτηθούν κατάλληλα δάνεια εδαφικά και βραχώδη γεωϋλικά, τα οποία θα προέλθουν από τις εκσκαφές των 

ορυγμάτων του έργου που αποτελούνται από βραχώδεις και εδαφικούς σχηματισμούς. 

 

Αναφέρεται επίσης ότι τα γεωϋλικά που θα προκύψουν συνολικά από τις εκσκαφές των προβλεπόμενων 

ορυγμάτων στο σύνολο της προβλεπόμενης οδοποιίας (επιφανειακές) κρίνονται κατάλληλα για τη χρήση τους 

στην κατασκευή των προβλεπόμενων επιχωμάτων στο μεγαλύτερό τους ίσως έως και σε καθολικό ποσοστό, 

λόγω αφενός της βραχώδους ανόργανης ή και της αργιλοκοκκώδους σύστασης, της καλής διαβάθμισης και 

αφετέρου όπως εκτιμάται λόγω του πολύ μικρού ποσοστού των λεπτόκοκκων που διαθέτουν. Για την 

παραγωγή σκυροδεμάτων - ασφαλτομιγμάτων και των υλικών οδοστρωσίας θα απαιτηθούν δάνεια τα οποία θα 

προκύψουν από τα νομίμως λειτουργούντα λατομεία, τα οποία ευρίσκονται σε διάφορες θέσεις εγγύς ή 

μακρύτερα του έργου. 

 

Για την κατασκευή του έργου δεν θα απαιτηθεί κατανάλωση ηλεκτρισμού. Θα γίνει ωστόσο κατανάλωση 

ποσοτήτων νερού για τις ανάγκες του εργοταξίου και πετρελαίου για την λειτουργία των μηχανημάτων και των 

φορτηγών κατασκευής του έργου. 

 

Κατά τις εργασίες κατασκευής τα υγρά απόβλητα που δύναται να προκύψουν αφορούν στα υγρά απόβλητα 

των εργαζομένων στο εργοτάξιο και σε απορρίψεις από τυχόν διαρροή ή μη ορθή διαχείριση μεταχειρισμένων 

ορυκτελαίων - λιπαντικών ή / και πετρελαιοειδών των βαρέων οχημάτων και του εξοπλισμού. Οι ατυχηματικές 

καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή υγρών αποβλήτων, δύναται να αποφευχθούν με την ορθή 

λειτουργία του εργοταξίου.  

 

Τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να παραχθούν κατά τις εργασίες κατασκευής των προτεινόμενων έργων 

αφορούν στις εξής κατηγορίες: 

• Απόβλητα αστικού τύπου από το προσωπικό του εργοταξίου (ΕΚΑ 20 03 01), 

• Αδρανή υλικά, πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών ( ΕΚΑ 17 05 04: χώματα και πέτρες), 
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• Λοιπά εργοταξιακά απόβλητα (ΕΚΑ 17 09 04 και 17 09 03) και  

• Υλικά συσκευασίας των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στη κατασκευή του έργου (χάρτινη, 

πλαστική συσκευασία, ξύλινες παλέτες, μεταλλικά δοχεία κλπ) (ΕΚΑ 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03). 

 

Όλα τα παραγόμενα απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται με ευθύνη του αναδόχου κατασκευής και να 

διατίθενται σε αδειοδοτημένη εταιρεία προς κατάλληλη διαχείριση σύμφωνα με τη νομοθεσία.  

 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα επιβαρυνθεί τοπικά η ποιότητα του αέρα, από τις χωματουργικές και 

λοιπές εργασίες της κατασκευής και από την κίνηση των οχημάτων που εμπλέκονται στην κατασκευή, π.χ. 

φορτηγά, εκσκαφείς, μπουλντόζες. Το μέγεθος του έργου είναι μικρό και ως εκ τούτου αναμένεται οι αέριοι 

ρύποι να είναι γενικά αμελητέοι. 

 

Ο θόρυβος κατά την κατασκευή ενός οδικού έργου προέρχεται κυρίως τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται 

στο εργοτάξιο, κινητά και ακίνητα, όπως μηχανήματα εκσκαφής ή χαλάρωσης εδαφών, φόρτωσης προϊόντων 

εκσκαφής, διάστρωσης και συμπίεσης υλικών κλπ. καθώς και ο θόρυβος από την κυκλοφορία των βαρέων 

οχημάτων που μεταφέρουν τα διάφορα υλικά (προς χρήση ή πλεονάζοντα) από και προς το εργοτάξιο. Σε κάθε 

περίπτωση οι όποιες οχλήσεις θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας (όσο διαρκεί η κατασκευή). 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για τον περιορισμό των οχλήσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός του 

αστικού ιστού. 

 

 

Φάση λειτουργίας 
Κατά τη φάση λειτουργίας του βελτιωμένου οδικού έργου θα προσφέρεται η ασφαλής και απρόσκοπτη 

διέλευση αυτού, από τους χρήστες του. 

Η συντήρηση της υπό μελέτη οδού θα γίνεται με μέριμνα του φορέα του έργου. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 

τόσο για τον καθαρισμό του δρόμου από χώματα και απορρίμματα όσο και για την αποκατάσταση τυχόν 

φθορών. 

 

Η λειτουργία του έργου δεν απαιτεί την χρήση ενέργειας παρά μόνο για τον ηλεκτροφωτισμό των δρόμων και 

τη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού των κλειστών τεχνικών. 

 

Η λειτουργία της οδού στο μελετώμενο τμήμα αυτή καθαυτή δεν σχετίζεται με εκροές υγρών αποβλήτων. 

Ωστόσο κατά τη λειτουργία της οδού δύναται να μεταφερθούν ρύποι στο περιβάλλον μέσω των επιφανειακών 

απορροών των ομβρίων υδάτων από το οδόστρωμα τα οποία συμπαρασύρουν κατά την απορροή τους όλα τα 

υγρά ή/και στερεά απόβλητα που απορρίπτονται στην επιφάνεια του δρόμου και προέρχονται από τα 

διερχόμενα οχήματα. Βάσει των όσων αναφέρονται στις Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας, οι 

απορροές που προέρχονται από το οδόστρωμα των στεγασμένων τμημάτων του έργου, αφορούν περιορισμένες 

ποσότητες νερών που θα ρέουν σποραδικά στο οδόστρωμα από το πλύσιμο και από τις παροχές πυρόσβεσης ή 

τους υγρούς ρύπους ατυχημάτων. Για τα έργα του κόμβου Κ11Α δεν προτείνεται Μονάδα Ελέγχου Ρύπανσης. 

 

Κατά τη λειτουργία της οδού, στερεά απόβλητα δύναται να προκύψουν κατά τις περιόδους συντήρησης και τα 

οποία κατηγοριοποιούνται στους εξής κωδικούς ΕΚΑ: 

• 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου και 

• 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03. 

 

Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των ποσοτήτων των ως άνω αποβλήτων ωστόσο ο φορέας 

του έργου με τον εκάστοτε ανάδοχο για τη συντήρηση του οδικού δικτύου θα πρέπει να διαχειρίζεται τα 

απόβλητα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα απόβλητα αυτού του 

τύπου. 

 

Επιπλέον, τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να παραχθούν κατά τη φάση λειτουργίας του έργου θα 

προέρχονται από τους χρήστες του οδικού δικτύου. Οι ποσότητες των αποβλήτων αυτών δεν είναι δυνατόν να 

εκτιμηθούν ωστόσο η διαχείριση τους αναμένεται να πραγματοποιείται από τον φορέα του έργου. 

 

Γενικότερα η λειτουργία των οδών συνεισφέρει στην εκπομπή αερίων ρύπων από τα καυσαέρια των οχημάτων 

που κινούνται σε αυτές. Οι προερχόμενοι ρύποι από την κυκλοφορία των οχημάτων είναι το διοξείδιο του 

θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), το μονοξείδιο του άνθρακα 

(CO) και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM). 

 

Δεδομένου ότι η οδός βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, η διαμορφωμένη ποιότητα της ατμόσφαιρας στην άμεση 
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περιοχή της οδού δεν αναμένεται να κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση. Επιπλέον, η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της οδού αναμένεται να συνεισφέρει στον 

περιορισμό της εκπομπής αέριων ρύπων καθώς εξασφαλίζεται η ομαλοποίηση της κυκλοφορίας. 

 

Κατά την φάση λειτουργίας του μελετώμενου έργου θα παράγεται θόρυβος λόγω της κίνησης των οχημάτων 

στα οδικά τμήματα όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος μιας περιοχής επηρεάζεται ουσιαστικά από τις ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες. Οι γενικότερες επιπτώσεις της υψηλής στάθμης θορύβου στην υγεία των ανθρώπων είναι 

γενικά επιβαρυντικές, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκάθαρα καθοριστεί η επίδραση τους σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. 

Το βέβαιο είναι, πολύ υψηλές στάθμες θορύβου σχετίζονται με αρνητικές επιπτώσεις στο σύστημα ακοής του 

ανθρώπου, στο νευρικό σύστημα καθώς επίσης και στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων (π.χ. η απόδοση 

για την εκτέλεση μιας εργασίας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με την στάθμη του θορύβου). Η 

όχληση, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την διαφορά, ανάμεσα στο επίπεδο του θορύβου που οφείλεται σε μια 

μεμονωμένη πηγή θορύβου και στην μέση στάθμη του θορύβου βάθους. Στην ευρύτερη περιοχή των έργων οι 

σημαντικότερες πηγές επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος είναι: 

• Οι διελεύσεις των οχημάτων και 

• Οι συνήθεις αστικές δραστηριότητες στους μικρούς οικισμούς της περιοχής. 

 

 

5.  Μέτρα προστασίας 
Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που βρίσκεται σε ισχύ περιλαμβάνει συγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά για το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να 

ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα τόσο κατά το στάδιο κατασκευής όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του 

έργου. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στα μέτρα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου. 

 

 

6.  Απόψεις φορέων 
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης κατατέθηκαν απόψεις από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. Επίσης, όπως 

προκύπτει και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, κατατέθηκαν απόψεις 

από διάφορους πολίτες και από το Σύνδεσμο Κατοίκων  Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του δήμου, η οποία επιγραμματικά αναφέρει τα ακόλουθα: 

1. δεν δίνεται σαφής εικόνα του συνόλου των έργων, 

2. δεν έχει ληφθεί υπόψη στη ΜΠΕ το τοπικό οδικό δίκτυο όπως η οδός Εγνατία, 

3. δεν υπάρχει αναφορά σε εγκατάσταση ηχοπετασμάτων, 

4. μία παρατήρηση σχετικά με τις τυπικές διατομές και το πλάτος του πεζοδρομίου, 

5. δεν διευκρινίζεται η λειτουργία του κόμβου Α/Κ 11, 

6. δεν αναφέρεται το ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου στην οδό Φωκά, 

7. παρατήρηση να λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, 

8. η ΜΠΕ δεν αναφέρεται στη διαχείριση της κυκλοφορίας και τις επιπτώσεις σε σημαντικούς κάθετους 

οδικούς άξονες που επηρεάζονται από την κατασκευή του έργου, 

9. στη ΜΠΕ δεν γίνεται σαφής αναφορά σε κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου  από Α/Κ 11 

προς βόρεια, 

10. αίτημα σχετικό με την οδό Βεροίας στο Ελαιόρεμα σε συνέχεια παλαιότερης μελέτης του Δήμου, 

11. παρατηρήσεις σχετικά με την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των Α/Κ 11  και 11Α και 

12. δεδομένου ότι ο νέος κόμβος Α/Κ Κ11Α χωροθετείται εντός του ΓΠΣ Πυλαίας και εκπονείται 

Πολεοδομική Μελέτη η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

 

Το σύνολο των παρεμβάσεων των πολιτών έχει ως αίτημα την “… οριστική ματαίωση του έργου κατασκευής 

Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Fly over) στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης”. Συγκεκριμένα αναφέρουν 

ότι: 

 

1. η Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρος (Fly Over) είναι ένα έργο που απειλεί όλο το οικοσύστημα του 

Σέιχ Σου, καθόσον θα καταστρέψει 75.000 τετραγωνικά μέτρα περιαστικού δάσους, 

2. θα αυξήσει ανεξέλεγκτα την ατμοσφαιρική ρύπανση, 

3. θα οξύνει δραματικά το ήδη έντονο πρόβλημα της ηχορύπανσης, 

4. θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα υδραυλικά και πλημμυρικά χαρακτηριστικά της όμβριας απορροής, 

5. θα αλλοιώσει δραματικά τη φυσιογνωμία της πόλης, 
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6. τα προαναφερθέντα προβλήματα επηρεάζουν σημαντικά την ήδη επιβαρυμένη, από τις πρόσφατες 

συνθήκες της πανδημίας, ψυχοσωματική υγεία των κατοίκων, 

7. θα μειωθεί η πραγματική αγοραστική αξία των ακινήτων της περιοχής. 

  

 

7.  Εισήγηση Υπηρεσίας 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

α. η κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού περιλαμβάνεται στις προτάσεις του 

Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών Θεσσαλονίκη 2020 (MASTERPLAN 2020), 

β. το έργο είναι πρώτης προτεραιότητας για την αύξηση της διαμπερούς κυκλοφοριακής ικανότητας της 

οδού, για την καλύτερη σύνδεσή της με το αστικό δίκτυο και για την αναβάθμιση της δυνατότητας  των 

τοπικών μετακινήσεων, 

γ.  υπάρχει σημαντική αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου από περίπου 30.000 οχήματα ημερησίως που 

υπολόγιζαν οι προηγούμενες μελέτες σε πάνω από 100.000 οχήματα ανά ημέρα σήμερα, 

δ. η έλλειψη επαρκούς Δημόσιας Συγκοινωνίας με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και η διάσπαρτη 

ανάπτυξη νέων χρήσεων γης εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης επιτείνει τη χρήση 

του ΙΧ, 

ε. με το υπό μελέτη έργο αναβαθμίζεται τόσο το επίπεδο εξυπηρέτησης των εσωτερικών μετακινήσεων 

εντός των ορίων του ΠΣΘ αλλά και της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (τοπικό επίπεδο), όσο και των 

εξωτερικών μετακινήσεων από το ΠΣΘ προς και από την Εγνατία Οδό (περιφερειακό επίπεδο)  και τη 

Χαλκιδική, το λιμάνι και το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (εθνικό επίπεδο), 

στ. το υπό εξέταση έργο, βάσει της Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Αρ. Πρωτ. 

3101/01.10.19, χαρακτηρίστηκε ως Έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού και 

ζ. το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας, αποδέχτηκε τη γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 

      

η υπηρεσία εισηγείται θετικά και προτείνονται οι όροι που ακολουθούν: 

 

1. Πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου, να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του Δήμου Πυλαίας – 

Χορτιάτη. 

2. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να εκπονηθεί αρχιτεκτονική / ακουστική μελέτη  για τα 

ηχοπετάσματα για το σύνολο των θέσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ. Για την αρχιτεκτονική μελέτη να 

ληφθεί υπόψη τόσο η ενσωμάτωση με το γύρω περιβάλλον όσον αφορά τη θέαση του έργου από την 

πλευρά της πόλης, όσο και η αισθητική άνεση και ασφάλεια των χρηστών της οδού. Η μελέτη θα εγκριθεί 

από την αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά αρχή. Οι γενικές κατευθύνσεις για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής 

μελέτης είναι οι ακόλουθες: 

 - Θα πρέπει να συνεισφέρουν στην ενσωμάτωση της οδού στο περιβάλλον ώστε να δημιουργεί όσο το 

δυνατόν μικρότερη οπτική όχληση από τη θέαση από την πλευρά της πόλης. Σε αυτό μπορεί να 

συνεισφέρει ο συνδυασμός ηχοπετασμάτων και φυτεύσεων. 

 - Η εγκατάσταση των ηχοπετασμάτων σε ορισμένες θέσεις θα μπορούσε επίσης να 

 αντιμετωπιστεί ως ένα ανεξάρτητο αρχιτεκτονικό αντικείμενο ή έργο τέχνης και έτσι να είναι ένα νέο 

στοιχείο ενδιαφέροντος, τόσο για τους χρήστες της οδού όσο και για τους εξωτερικούς παρατηρητές. 

3. Απαγορεύεται η δημιουργία νέων αποθεσιοθαλάμων. 

4. Τυχόν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών να οδηγηθούν αποκλειστικά για αποκατάσταση των ανενεργών 

λατομείων στην περιοχή Ασβεστοχωρίου μετά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την έκδοση 

των σχετικών περιβαλλοντικών αδειών.  

5. Τα αστικά λύματα από τα εργοτάξια, εφόσον δεν μπορούν να οδηγηθούν άμεσα στο δίκτυο αποχέτευσης 

της περιοχής να συλλέγονται σε στεγανές δεξαμενές και να μεταφέρονται στη συνέχεια σε βιολογικό 

καθαρισμό για επεξεργασία.  

6. Απαγορεύεται ο καθαρισμός του εργοταξιακού εξοπλισμού (μπετονιέρες κτλ) σε μη κατάλληλους χώρους 

καθώς και η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων. 

7. Να εγκατασταθούν Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης προκειμένου να οδηγούνται εκεί τα όμβρια ύδατα και 

τυχόν διαρροές από ατυχήματα, μετά από την εκπόνηση ειδικής μελέτης εφαρμογής. 

8. Να εκπονηθεί πρόγραμμα παρακολούθησης των απορροών του οδοστρώματος λαμβάνοντας υπόψη την 

εμπειρία από αντίστοιχα προγράμματα σε άλλες χώρες προκειμένου να προσδιοριστούν οι επικίνδυνες 

ουσίες (βαριά μέταλλα, υδρογονάνθρακες, αλάτι κτλ) που αποπλένονται από το οδόστρωμα προς τους 

υδάτινους αποδέκτες. 

9. Ως υλικό οδοστρωσίας να χρησιμοποιηθεί τροποποιημένη άσφαλτος με ελαστικό που προέρχεται από την 

ανακύκλωση ελαστικών οχημάτων (rubber modified asphalt). 

10. Να εγκατασταθεί σταθμός μέτρησης μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων τα οποία να 
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είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο. 

11. Σε περίπτωση που στο μέλλον διαπιστωθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν μπορούν να 

προβλεφθούν με τα σημερινά δεδομένα, είναι δυνατόν να ζητηθεί η λήψη επιπρόσθετων μέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

12. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών όρων και να υποβληθεί για έγκριση στην αδειοδοτούσα αρχή και για την 

παρακολούθηση στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΜΕ Θεσσαλονίκης. 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

4. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

5. Κίκης Αθανάσιος 

6. Κούης Κωνσταντίνος 

7. Τζόλλας Νικόλαος 

8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος  

11. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

12. Γκανούλης Φίλιππος 

13. Χρυσομάλλης Νικόλαος 
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