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1. Σκοπιµότητα του ∆ιαγωνισµού Ιδεών

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προγραµµατίζει την επέκταση του υφιστάµενου κρηπιδώµατος της Παλιάς

Παραλίας µε µια ήπια και αναστρέψιµη ξύλινη κατασκευή / κατάστρωµα επί πασσάλων (ντεκ) πλάτους 5 έως

10 µέτρων προς τη θάλασσα από την 1η προβλήτα του ΟΛΘ έως το Λευκό Πύργο, δεδοµένου ότι το µικρό

σήµερα πλάτος του κρίνεται ανεπαρκές σε σχέση µε την ιδιαίτερα αυξηµένη επισκεψιµότητα της περιοχής, σε

συνδυασµό και µε τον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο της Λεωφόρου Νίκης.  Με δεδοµένο ότι η παραλιακή ζώνη

αποτελεί ζώνη εκτόνωσης των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης µε εύκολη και καθηµερινή πρόσβαση

και µε στόχο τη χρήση αυτής της ζώνης από ολοένα και αυξανόµενο αριθµό χρηστών (για ποικίλες δράσεις-

δραστηριότητες) µε τον παρόντα διαγωνισµό ιδεών αναζητείται η αποσαφήνιση των γεωµετρικών και λοιπών

(τεχνικών, αισθητικών, κατασκευαστικών κλπ) παραµέτρων του έργου, προκειµένου αυτές στη συνέχεια (σε

επόµενο στάδιο) να µελετηθούν σε βάθος ώστε να υλοποιηθεί µια άρτια αισθητικά, τεχνικά και λειτουργικά

κατασκευή. Απώτερος στόχος του διαγωνισµού είναι η σύνδεση της  περιοχής της Νέας Παραλίας, µε τον Α΄

Προβλήτα του λιµανιού, ολοκληρώνοντας έτσι στο σύνολό του µήκους του, το παραλιακό µέτωπο της αστικής

περιοχής της Θεσσαλονίκης, µε ενιαίο και σύγχρονο σχεδιασµό και αναβαθµισµένα ποιοτικά και λειτουργικά

χαρακτηριστικά. 

Το  προτεινόµενο  έργο  βρίσκεται  σε  εναρµόνιση  µε  το  στρατηγικό  σχεδιασµό  του  ∆ήµου

Θεσσαλονίκης, στους βασικούς άξονες του οποίου συµπεριλαµβάνεται η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής

του πολίτη και η αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος.  Για τη βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας

του  ιστορικού κέντρου της  Θεσσαλονίκης,  ήδη  από τη  Μελέτη  Αναθεώρησης  του  Γενικού  Πολεοδοµικού

Σχεδίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου και εγκρίσεων από πλευράς

ΥΠΕΝ, προτείνεται η διερεύνηση δέσµης παρεµβάσεων και η απόδοση σηµαντικής έκτασης δηµόσιου χώρου

(υφιστάµενου  /  νέου)  στους  πεζούς,  µε  χαρακτηριστικά  ανάλογα  της  "νέας  παραλίας".   Επίσης  στη

Στρατηγική Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή συγκροτήθηκε από

τη Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, το 2018, και εµπλουτίστηκε σε συνεργασία µε την Παγκόσµια

Τράπεζα,  εντάσσεται  ως  έργο  πρώτης  προτεραιότητας  η  επέκταση  του  παραλιακού  κρηπιδώµατος  της

Παλιάς Παραλίας µε ξύλινη αναστρέψιµη κατασκευή πλάτους 7 έως 10 µέτρων προς τη θάλασσα από την 1η

προβλήτα του ΟΛΘ έως το Λευκό Πύργο.  Τέλος, το έργο προβλέπεται στις προτεινόµενες παρεµβάσεις στο

υπό έγκριση ΣΒΑΚ ∆. Θεσσαλονίκης.  

Παράλληλα  µε  τη  διενέργεια  του  αρχιτεκτονικού  διαγωνισµού  θα  ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες

διερεύνησης  -  ωρίµανσης  των  προϋποθέσεων  αδειοδότησης  του  έργου,  ώστε  να  προβλεφθούν  όλες  οι

παράµετροι που το επηρεάζουν, ενώ αµέσως µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης

θα πρέπει  να προσδιορίσει  µε ακρίβεια τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς ανάθεση έργου -  τα οποία

επηρεάζουν  άµεσα  και  το  κόστος  των  απαιτούµενων  µελετών  -   κατόπιν  συγκριτικής  αξιολόγησης  των
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προτάσεων  που  θα  έχει  στη  διάθεσή  του,  µε  κριτήρια  τόσο  τα  λειτουργικά  και  µορφολογικά  τους

χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως σε σχέση µε την εφικτότητα και το κόστος κατασκευής, όπως επίσης σε σχέση

µε την περίπλοκη διαδικασία αδειοδότησης του έργου. 

2. Αντικείµενο και ζητούµενα του ∆ιαγωνισµού

Ο παρών Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός Ιδεών στοχεύει στη διατύπωση προτάσεων - ιδεών που θα

προσδιορίσουν  τα  γεωµετρικά,  λειτουργικά,  µορφολογικά  και  κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του έργου

ώστε σε πρώτη φάση να ολοκληρωθεί διαβούλευση µε τους συναρµόδιους φορείς για την τελική µορφή και

στη συνέχεια για την έγκριση και αδειοδότηση του έργου και σε δεύτερη φάση να εκτιµηθεί το κόστος των

απαιτούµενων µελετών και να προεκτιµηθεί το κόστος του έργου.  

Το έργο συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορία των αξιόλογων τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του  άρθρου  2  της  υπ’  αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021  απόφασης  ΥΠΕΝ,  ως  έργο  διαµόρφωσης  –

ανάπλασης µεγάλου αναπτύγµατος του παραλιακού µετώπου του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, συνδέοντας

το χώρο του Λιµανιού µε την πλατεία Λευκού Πύργου και τη Νέα Παραλία, µε σκοπό τη λειτουργική και

αισθητική αναβάθµιση του χώρου  επέµβασης,  όπως επίσης  και  την  ανάδειξή  του σε  πόλο υπερτοπικής

σηµασίας.  Κατά συνέπεια η διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισµού είναι υποχρεωτική, επειδή το έργο έχει

ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδοµική, συµβολική και περιβαλλοντική σηµασία και η λειτουργία

του, ο όγκος, η θέση και λοιπά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θα έχουν επίδραση στο ευρύτερο δοµηµένο και

φυσικό περιβάλλον .

 Στο πλαίσιο αυτό, µε την υπ’ αριθ. 366/17-5-2021 Α∆Σ  (Α∆Α: 6ΜΞΦΩΡ5-Ζ30) τροποποιήθηκε το

Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  και µε την υπ’ αριθ. 367/17-05-2021 Α∆Σ (Α∆Α: ΩΙΧ6ΩΡ5-

39Λ) εγκρίθηκε η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για το έτος 2021, έτσι ωστε

να συµπεριληφθεί   ο κωδικός  ΚΑ  30/7412.63.01 Υπηρεσία 30,  Υπηρεσιακή Μονάδα  30.001 µε λεκτκό

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Ι∆ΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΞΥΛΙΝΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΕΠΙ

ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».  

Η περιοχή µελέτης εκτείνεται σε µήκος 1.100 µέτρων περίπου από την 1η προβλήτα του ΟΛΘ µέχρι το

Λευκό  Πύργο,  ενώ  κατά  πλάτος  περιλαµβάνει   το  πλάτος  του  σηµερινού  παραλιακού πεζοδρόµου  –

κρηπιδώµατος και της προτεινόµενης επέκτασης µε αναστρέψιµη κατασκευή επί πασσάλων, της οποίας το

πλάτος και το εξωτερικό περίγραµµα αποτελούν ζητούµενα του διαγωνισµού εντός του εύρους µεταξύ 5µ.έως

10µ. που προτείνει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.  Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµπεριλάβουν στην πρότασή

τους  και  όλο  το  πλάτος  της  Λεωφόρου  Νίκης,  λαµβάνοντας  ωστόσο  υπόψη  ότι  η  αναστρέψιµη  ξύλινη

κατασκευή θα πρέπει να µπορεί να υλοποιηθεί και χωρίς άλλη παρέµβαση στη Λεωφόρο Νίκης.  
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Αναλυτικότερα, το αντικείµενο του διαγωνισµού περιλαµβάνει το σχεδιασµό ενός «καταστρώµατος»,

επί πασσάλων µε ξύλινο κατάστρωµα, σε όλο το µήκος και κατ’ επέκταση του παραλιακού πλακόστρωτου, το

οποίο θα επιτρέπει την οµαλή και ασφαλή κίνηση των πεζών, τη δυνατότητα στάσης και απόλαυσης του

ηλιοβασιλέµατος  και  της  θαλασσινής  αύρας  (που  σήµερα  δυσχεραίνεται λόγω  του  µικρού  πλάτους  του

χώρου και του συνωστισµού), την προσέγγιση µικρών σκαφών και τη συναρµογή της ζώνης περιπάτου µε τις

µελλοντικές  στάσεις  της  θαλάσσιας  συγκοινωνίας,  ενός έργου συµπληρωµατικού προς άλλα µεταφορικά

έργα της πόλης.  

Το  έργο,  συµπληρωµένο  µε  φωτισµό  ειδικών προδιαγραφών  και  τον  απαραίτητο  εξοπλισµό,  θα

διατηρήσει  τον  χαρακτήρα  και  τα  ιστορικά  χαρακτηριστικά  της  Παλιάς  Παραλίας,  ενώ  παράλληλα  θα

αποτελέσει ένα προνοµιακό χώρο συνάντησης της πόλης µε το νερό, έναν «εξώστη» κοινωνικής επαφής και

αναψυχής, που σήµερα έχει απόλυτη ανάγκη το ιστορικό κέντρο για να αναπνεύσει.

Περαιτέρω, οι µελετητές καλούνται να επιλύσουν τον τρόπο συναρµογής του έργου µε τις κυρίαρχες

αστικές χαράξεις του ιστορικού κέντρου της πόλης, και ειδικότερα µε τις πλατείες Ελευθερίας, Αριστοτέλους

και Λευκού Πύργου, που ανοίγονται σε αυτό, αλλά και µε βασικούς οδικούς άξονες, όπως τις οδούς Αγίας

Σοφίας, Βογατσικού, Στρατηγού Καλλάρη, ∆ηµητρίου Γούναρη κ.α., κατά τρόπο ώστε το σχεδιαζόµενο έργο

να αποτελεί οργανική συνέχεια του αστικού ιστού και να ολοκληρώνει την εικόνα της πόλης από τη θάλασσα.

Ειδικότερα ζητούµενα του διαγωνισµού ιδεών αποτελούν τα εξής:

� Για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του έργου  , θα πρέπει να ληφθούν 

αποφάσεις ως προς τα εξής σηµεία :

� Να αποφασιστεί το τελικό πλάτος του καταστρώµατος (µέσο πλάτος υφιστάµενου κρηπιδώµατος :

6,50 µ)

� Να επιλυθεί ο τρόπος συµβολής του µε την 1η προβλήτα και η σχέση του µε το αντίστοιχο deck που

διαµορφώθηκε εκεί από τον Οργανισµό Λιµένα

� Να επιλυθεί ο τρόπος λειτουργικής και κατασκευαστικής σύνδεσης µε την υφιστάµενη παραλία

� Να επιλυθεί ο τρόπος συµβολής του καταστρώµατος µε τη µικρή προεξοχή – προβλήτα έναντι της

Πλατείας Ελευθερίας, η οποία βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από το υφιστάµενο κρηπίδωµα

� Να συζητηθεί η εναρµόνιση του ξύλινου καταστρώµατος µε τη µελέτη για στάση αστικής θαλάσσιας

συγκοινωνίας στο ύψος της Πλατείας Ελευθερίας 

� Να επιλυθεί ο τρόπος συµβολής του καταστρώµατος µε τις 10 υφιστάµενες σκάλες προς τη θάλασσα

� Να προβλεφθεί η δυνατότητα προσέγγισης µικρών σκαφών σε ορισµένα σηµεία του καταστρώµατος
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� Για  τον  προσδιορισµό  των  λειτουργικών  χαρακτηριστικών  του  έργου  ,  θα  πρέπει  να  ληφθούν

αποφάσεις ως προς:

� Την αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης καθιστικών κατά µήκος του καταστρώµατος ή του υφιστάµενου

κρηπιδώµατος και ενδεχοµένως για τη µορφή τους, κατά την κρίση τους

� Την αναγκαιότητα πρόβλεψης πρόσθετων φωτιστικών σωµάτων κατά µήκος του καταστρώµατος ή

του υφιστάµενου κρηπιδώµατος 

� Την  αναγκαιότητα  πρόβλεψης  σηµείων  για πρόσθετες  ανοξείδωτες  σκάλες  στις  οποίες  να

προσαρµόζεται σωσίβιο και σχοινί, τηρουµένων των µέτρων ασφαλείας από πτώση στη θάλασσα

� Τον τρόπο καθαρισµού των υδάτων κάτω από το ξύλινο κατάστρωµα

� Τη συναρµογή του έργου µε τους υφιστάµενους αγωγούς οµβρίων

� Για τον προσδιορισµό των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου  , θα πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος

στήριξης και θεµελίωσης του έργου καθώς και ο τρόπος κατασκευής  και συντήρησης, και εν συνεχεία να

προσδιοριστεί το κόστος και το χρονοδιάγραµµα του έργου.  

3. Στόχοι του ∆ιαγωνισµού

Ο διαγωνισµός στοχεύει στη διατύπωση ιδεών µε αρχιτεκτονικό χαρακτήρα υψηλής ποιότητας για το

σχεδιασµό  του  έργου,  που  θα  εναρµονίζονται  µε  την  κλίµακα,  τα  αστικά  χαρακτηριστικά  και  τα  λοιπά

δεδοµένα του  ευρύτερου  χώρου  και  θα  συνδυάζονται  µε  τεκµηρίωση  ως  προς  τον  προτεινόµενο  τρόπο

κατασκευής και την εν γένει λειτουργία.  

Ο  κύριος  στόχος του  διαγωνισµού  είναι  η  επιλογή/  ο  προσδιορισµός  των  βέλτιστων

χαρακτηριστικών  του  έργου  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΞΥΛΙΝΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΕΠΙ  ΠΑΣΣΑΛΩΝ  (DECK)  από

λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονοµική άποψη για την αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου της παλιάς

παραλίας Θεσσαλονίκης, µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήµης, καθώς και τις

αρχές του βιοκλιµατικού - περιβαλλοντικού σχεδιασµού.

Επιδιώκεται  να  προκύψει  συνολικό  αποτέλεσµα  υψηλής  ποιοτικής  στάθµης,  µε  σύγχρονο

αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, το οποίο θα ικανοποιεί τις εξής επιδιώξεις (επιµέρους στόχους): 

1. Τη δηµιουργία ενός άρτιου λειτουργικά και αισθητικά κοινόχρηστου χώρου, που θα  βελτιώσει τις

συνθήκες κυκλοφορίας πεζών και ποδηλατών στο µέτωπο της Παλιάς Παραλίας και θα αποτελέσει

σηµείο  αναφοράς,  αναψυχής  και  στάσης  για  τους  κατοίκους  της  ευρύτερης  περιοχής  και  τους

επισκέπτες της πόλης, αναβαθµίζοντας την εικόνα της πόλης και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στο

ιστορικό κέντρο,  

2. Την κατασκευαστική επίλυση και τη χωροθέτηση ενός πεζόδροµου µε αρχιτεκτονικούς χειρισµούς
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που  θα  εξασφαλίζουν  µε  τρόπο  λειτουργικό  τη  δηµιουργία  αντίστοιχων  αναγνωρίσιµων

προσβάσεων.    

3. Τον  κατάλληλο σχεδιασµό για την απρόσκοπτη κίνηση των ατόµων µε αναπηρίες  και εν γένει των

εµποδιζόµενων ατόµων.

4. Τη χρήση καινοτόµων, ποιοτικών και µε µικρή απαίτηση συντήρησης δοµικών υλικών.

4. Τεχνικά ∆εδοµένα

4.  1   Περιγραφή υ  φιστάµενης κατάστασης – ∆εδοµένα ευρύτερης περιοχής  

Η όψη  της πόλης άρχισε να αλλάζει ριζικά από το 2ο µισό του 19ου αιώνα, µε τον «εκµοντερνισµό»

της,  όταν  τµήµα των ανατολικών  τειχών της  και  το  παραθαλάσσιο  (κατασκευασµένων από την  ύστερη

ρωµαϊκή περίοδο) κατεδαφίστηκαν,  «ανοίγοντάς» τη προς τη θάλασσα.  Η κατεδάφιση των τειχών και  η

κατασκευή της προκυµαίας (το 1869 και εξής, όταν ανέλαβε τη θέση του γενικού διοικητή ο Σαµπρί πασάς)

αποτελούν τη σηµαντικότερη πολεοδοµική επέµβαση που έγινε στην πόλη στο τέλος της Τουρκοκρατίας 1 . 

Η  σηµερινή  µορφή  της  Παλιάς  Παραλίας  Θεσσαλονίκης,  άρχισε  να  διαµορφώνεται  µετά  την

παραπάνω κατεδάφιση του παραλιακού τείχους, από τα υλικά του οποίου διαµορφώθηκε η υπερυψωµένη

προκυµαία και  ένας δρόµος (η Παράλληλη οδός)2,  για την εξυπηρέτηση µικρών σκαφών (µετά το 1870).

Σταθµό για την µετέπειτα οικιστική εξέλιξη αποτέλεσε η πυρκαγιά του 1890. Από το 1893, στην πόλη έγιναν

πολλά έργα κατασκευής  δηµοτικών κτιρίων εξωραϊσµού των δηµόσιων χώρων (κήπους  και  προκυµαία),

ανεγέρθηκε  δηµοτικό  ιχθυοπωλείο  στην  προκυµαία (στη  θέση του  καµένου  στα 1889)3,  σύµφωνα µε  τα

ευρωπαϊκά πρότυπα για τις σκεπαστές αγορές,  και έγιναν τα έργα επιχωµάτωσης της θάλασσας µεταξύ

Λευκού Πύργου και χειµάρρων στα ανατολικά.  Με τα σχέδια του 1906 και 1911, τα σηµαντικότερα έργα

υποδοµής που έγιναν στη Θεσσαλονίκη  και σηµάδεψαν4 (την πολεοδοµική εξέλιξη της πόλης στην περιοχή

της παραλίας, ήταν και) η επέκταση του λιµανιού, η οικοδόµηση του εντυπωσιακού κτιρίου του τελωνείου και

η διαπλάτυνση της παραλιακής οδού.

Ιδιαιτέρως σηµαντικό σταθµό της πολεοδοµικής εξέλιξης της πόλης αποτέλεσε η πυρκαγιά του 1917,

µετά την οποία, η πόλη , σύµφωνα µε τις επιταγές των νέων ευρωπαϊκών ρευµάτων αρχιτεκτονικής, αλλάζει

µορφή.  Για  το  ιστορικό  κέντρο  εφαρµόζεται  εν  µέρει  το  σχέδιο  του  Γάλλου  πολεοδόµου  Hebrard (που

1 Αλέκα Καραδήμου-Γερόλυμπου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ιστορία και Πολιτισμός Αρχιτεκτονική και Πολεοδομική εξέλιξη της 

Θεσσαλονίκης» εκδ. Παρατηρητής ΟΠΠΘ 1997,
2 Απόστολος Παπαγιαννόπουλος, «Ιστορία της Θεσσαλονίκης’, εκδ.Ρέκος, Θεσσαλονίκη 1993
3 Αλέκα Καραδήμου-Γερόλυμπου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ιστορία και Πολιτισμός Αρχιτεκτονική και Πολεοδομική εξέλιξη της 

Θεσσαλονίκης» εκδ. Παρατηρητής ΟΠΠΘ 1997
4 Αλέκα Καραδήμου-Γερόλυμπου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ιστορία και Πολιτισμός Αρχιτεκτονική και Πολεοδομική εξέλιξη της 

Θεσσαλονίκης» εκδ. Παρατηρητής ΟΠΠΘ 1997
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εισήγαγε  τις  κλασσικές  χαράξεις,  την  ορθολογική  οργάνωση  χώρων  παραγωγής-κατανάλωσης  και  την

επιλεκτική ανάδειξη µνηµείων και  ιδιαιτέρως για το παραλιακό µέτωπο  το άνοιγµα του κέντρου της πόλης

προς τη θάλασσα µε τη διαµόρφωση πλατειών και καθέτου λεωφόρου προς τη θάλασσα), όπως εγκρίνεται µε

∆ιάταγµα  το 1921, το οποίο τροποποιείται  άµεσα µετά το 1922, λόγω της έλευσης των προσφύγων της

µικρασιατικής καταστροφής. 

Η  παλιά  παραλία,  µε  το  ιστορικό  κρηπίδωµα  από  το  λιµάνι  µέχρι  το  Λευκό  Πύργο,  αποτελεί

χαρακτηριστικό γνώρισµα της πόλης, µε το στοιχείο του νερού να βρίσκεται σε άµεση εγγύτητα µε την πόλη

και  το  παραλιακό  κτιριακό  µέτωπο.   Πρόκειται  για  έναν  ελεύθερο  χώρο  ζωτικής  σηµασίας  για  το

πυκνοδοµηµένο αστικό κέντρο που είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την ιστορική-κοινωνική εξέλιξη της πόλης.

Τα τελευταία χρόνια συνδέεται πλέον λειτουργικά µε τον Πρώτο Προβλήτα του Λιµανιού, όπου, στις παλιές

λιµενικές αποθήκες, λαµβάνει χώρα το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

(Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Κινηµατογράφου, Μουσείο Φωτογραφίας). Αντιδιαµετρικά, ο

Λευκός Πύργος, µνηµείο σύµβολο της πόλης, αλλά και κοµβικό σηµείο «κοινωνικής εκτόνωσης» στη συµβολή

σηµαντικών οδικών αξόνων και απόληξη του λεγόµενου Μητροπολιτικού Πάρκου πολιτισµού και πρασίνου,

συνδέουν την παλιά παραλία µε την νέα παραλία (ανακατασκευασµένη, επίσης, την τελευταία δεκαετία) και

επιτάσσουν την ανάγκη ανάπλασης και διεύρυνσης του ιστορικού παραλιακού µετώπου της.

Το  σηµερινό  κρηπίδωµα  είναι  κατασκευασµένο  από  ογκόλιθους  µαρµάρου,  χυτό  δάπεδο

σκυροδέµατος µε θραύσµατα ψαµµίτη και µαρµάρινο κράσπεδο και έχει πλάτος 6.00-6.50 µ.  (στοιχεία από

µελέτη ∆Θ για ανακατασκευή-ανάπλαση : πλάτος πεζόδροµου 6,17 µ.-6.92µ). Κατά µήκος του κρηπιδώµατος

υπάρχουν δέκα (10) σκάλες πρόσδεσης, οι οποίες αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα της ∆/νσης

Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών ∆εδοµένων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (βλ. Παράρτηµα του

παρόντος Τεύχους).

     

Υφιστάµενα στηθαία και φωτιστικά- Παλαιότερη άποψη της Λ. Νίκης σε ώρα αιχµής  

Στο  σηµείο  όπου η  οδός Ελ.  Βενιζέλου  καταλήγει  στην παλιά παραλία  και  στο κρηπίδωµα της,

υπάρχει  µια µικρή τριγωνική προεξοχή της  προκυµαίας  που εισχωρεί  µέσα στη θάλασσα.  Η µαρµάρινη
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αποβάθρα κατασκευάστηκε σχεδόν ταυτόχρονα (1895-1896) µε τη διαµόρφωση της τ. Πλατείας Αποβάθρας-

σηµερινής Πλατείας Ελευθερίας- στην απόληξή της, για τις λιµενικές ανάγκες της πόλης και “για την ύπαρξη

µιας αξιοπρεπούς αποβάθρας για την υποδοχή υψηλών προσωπικοτήτων που κατά καιρούς επισκέπτονταν

τη Θεσσαλονίκη 5”. Το σχήµα της ήταν ένας συνδυασµός ορθογωνίου και τραπεζίου σχήµατος. “Στις πλευρές

της διέθετε τέσσερεις κλίµακες πλάτους δυόµισι µέτρων µε δύο βαθµίδες, και µία πλατύτερη στην απόληξή

της, οι οποίες εξυπηρετούσαν την επιβίβαση-αποβίβαση στα σκάφη. Όλα τα δοµικά στοιχεία ήταν φτιαγµένα

από  συµπαγές  λευκό  µάρµαρο.  Περιφερειακά  περικλειόταν  από  φαρδύ  µαρµάρινο  στηθαίο,  ...µε...

πεσσίσκους. Το δάπεδο ... ήταν στρωµένο µε µεγάλες ορθογώνιες πλάκες µαρµάρου σηµαντικού πάχους.

Εντυπωσιακό στοιχείο της ήταν δύο ξύλινα περίπτερα µαυριτανινικού ρυθµού,...για τελωνειακή...χρήση. Η

αποβάθρα  φωτιζόταν µε περίτεχνα  φανάρια  φωταερίου  και  διαχωριζόταν  από την προκυµαία  µε εξίσου

περίτεχνο κιγκλίδωµα. Το έτος 1906  (µετά τη)  διαπλάτυνση της προκυµαίας …. χάθηκαν τα πρώτα οκτώ

µέτρα, ... και η έκταση της αποβάθρας µειώθηκε σχεδόν στο µισό”. Η αποβάθρα υπέστη ποικίλες αλλαγές ως

προς τη δοµή και τη χρήση της. Η σηµερινή κατάστασή της δεν θυµίζει καθόλου την αρχική της εικόνα µε την

αίγλη και τη µορφή που είχε. Η αποβάθρα αποτελεί ιδιοκτησία της Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου η

οποία και τελευταίως (το 2020) προέβη στην καθαίρεση της κατασκευής από λαµαρίνα που είχε δηµιουργηθεί

επί αυτής ως κατάστηµα µε είδη αλιείας και σουβενίρ.

Εξέδρα Πλατείας Ελευθερίας-Η αποβάθρα µετά το 1906 και το 2020 (λίγο προ της καθαίρεσης λαµρινοκατασκευής µε σουβενίρ)

Στο δυτικό άκρο της περιοχής µελέτης, το έργο γειτνιάζει µε την Πλ. Ελευθερίας, για την ανάπλαση

της  οποίας  διενεργήθηκε  τα  έτη  2012-2013  αρχιτεκτονικός  διαγωνισµός  προσχεδίων  από  το  ∆ήµο

Θεσσαλονίκης  που ολοκληρώθηκε µε την ανάθεση της µελέτης στο Α’ βραβείο . Οι στόχοι του διαγωνισµού

ήταν η  απόδοση της πλατείας στους πεζούς,  µε θέσεις ανάπαυσης, χώρους συγκέντρωσης και αναψυχής, ο

µετασχηµατισµός  της  πλατείας  σε  «πύλη»  της  πόλης  από  τη  θάλασσα,  αναζωογόνηση  της  ευρύτερης

περιοχής, τόνωση τόσο των επαγγελµατικών και εµπορικών χρήσεων, όσο και των χρήσεων αναψυχής και

5
Πηγή:Ι. Φ. Βλαχόπουλος, Η μαρμάρινη Αποβάθρα της Πλατείας Ελευθερίας, Διαδικτυακή έκδοση, Θεσσαλονίκη 

2019»
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πολιτισµού, ο εµπλουτισµός του υφιστάµενου πρασίνου, η πρότυπη βιοκλιµατική ανάπλαση, η ανάδειξη της

ιστορικής  µνήµης  της  πλατείας.  Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  Α’  βραβείου  του  διαγωνισµού,  η  Εφορεία

Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης παρέθεσε σε έγγραφό της, το 2015, τις παρατηρήσεις της, µεταξύ  άλλων

και για τη µορφή του οικίσκου επί της προαναφερόµενης  αποβάθρας, προτείνοντας την κατασκευή της µε

σύγχρονα υλικά και όχι ως µαυριτανικού ύφους κλειστό κιόσκι που θα παρέπεµπε σε τουρµπέ (µαυσωλείο)

της οθωµανικής αρχιτεκτονικής, γεγονός που θα λειτουργούσε παραπλανητικά ως προς τον προβεβληµένο

χαρακτήρα της πόλης.  Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε από το ∆ήµο και ξεκίνησε το 2019, ωστόσο δεν

ολοκληρώθηκε και επί του παρόντος διερευνάται η δυνατότητα συνδυασµού της ανάπλασης της πλατείας µε

την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ.

Α’ βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισµού Πλατείας Ελευθερίας 

Πρόσφατα,  το  2020,  προκηρύχθηκε από τον ∆ήµο ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός  προσχεδίων µε

τίτλο “Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους”. Ζητούµενο του διαγωνισµού ήταν η ποιοτική

και περιβαλλοντική αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου του άξονα της Αριστοτέλους, συµπεριλαµβανοµένης της

οµώνυµης πλατείας, των πεζοδροµηµένων τµηµάτων της οδού και της ορθογωνικής διαπλάτυνσης του άξονα

στη συµβολή µε την οδό Εγνατία,  η ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου, η αναζωογόνηση του δηµόσιου

χώρου µε τις αρχές του σύγχρονου αστικού σχεδιασµού και σεβασµό στην ιστορικότητά του, η άρση της

περιθωριοποίησης - όπου διαπιστώνεται -, η ελκυστικότητα του χώρου και η τόνωση της επισκεψιµότητάς

της.  Με  την  υπ’  αριθ.  710/25-8-2021  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  επικυρώθηκαν  τα  Πρακτικά  της

Κριτικής  Επιτροπής  και  το  αποτέλεσµα  του  Αρχιτεκτονικού  ∆ιαγωνισµού.  Από  την  διακήρυξη  του

διαγωνισµού προκύπτει η  υποχρέωση ανάθεσης της µελέτης  µέχρι τέσσερα (4) έτη και εφόσον δεν έχουν

µεταβληθεί  τα  πραγµατικά δεδοµένα που  είχαν  ληφθεί  υπόψη στην  προκήρυξη  του  διαγωνισµού  και  εν
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συνεχεία της κατασκευής του έργου. Στο  πλαίσιο  του παρόντος διαγωνισµού καλούνται  οι  µελετητές  να

λάβουν υπόψη το περιεχόµενο της βραβευµένης µελέτης και να το συσχετίσουν µε την πρότασή τους στο

σηµείο  συµβολής του άξονα µε το παραλιακό µέτωπο, προκειµένου να επιτευχθεί η συναρµογή των δυο

έργων.

 

 

 Α’ βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισµού “ Ανάπλαση Πλατείας & Άξονα Αριστοτέλους “

                       

  

Το  2012  το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιµατικής  Αλλαγής  είχε  προκηρύξει,  σε

συνεργασία µε  το  ∆ήµο Θεσσαλονίκης,  αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για  την  ολοκληρωµένη  ανάπλαση του

άξονα  Αχειροποιήτου-Αγίας  Σοφίας  από  τη  συµβολή  των  οδών  Φιλίππου  και  Αγίας  Σοφίας  έως  την

παραλιακή Λεωφόρο Νίκης. Το αντικείµενο του διαγωνισµού ήταν η ολοκληρωµένη ανάπλαση του άξονα,

περιλαµβανοµένων  και  των  πλατειών  Μακεδονοµάχων  και  Αγίας  Σοφίας  καθώς  και  των  χώρων  που

περιβάλλουν τους Βυζαντινούς Ναούς Αχειροποιήτου και Αγίας Σοφίας, την κατακόµβη Αγίου Ιωάννη– Ιερό

Ναό Ιωάννη του Προδρόµου και το ΟΤ του Ι. Ναού Γρηγορίου Παλαµά και του Μουσείου του Μακεδονικού

Αγώνα. Επιδιώχθηκε η ανάδειξη και η προστασία των µνηµείων και ο µετασχηµατισµός του οδικού άξονα,
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µέσω της µετατροπής του σε πεζόδροµο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας, σε άξονα περιπάτου και σύνδεσης πόλων

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού, ανατέθηκε η µελέτη στο Α’ βραβείο και

υλοποιήθηκε το έργο τµηµατικά µέχρι την οδό Τσιµισκή. Το έργο για την υλοποίηση της µελέτης για το τµήµα

από  την  οδό  Τσιµισκή  έως  τη  θάλασσα,  επίκειται  να  ανατεθεί  εκ  νέου,  κατόπιν  των  απαραίτητων

υποστηρικτικών µελετών για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην περιοχή. 

Α’ βραβείο διαγωνισµού για τον Άξονα Αγ. Σοφίας 

Το έτος 2020 ολοκληρώθηκε το έργο για την “ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ∆. ΓΟΥΝΑΡΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ο∆ΟΥ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΛΛΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ (ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Ο∆Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΕΩΣ Λ.ΝΙΚΗΣ)”.  Το  έργο, που χρηµατοδοτήθηκε από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος,  είχε ως αντικείµενο τη

συνολική αναβάθµιση της υποβαθµισµένης, τις τελευταίες δεκαετίες, περιοχής λόγω της άναρχης στάθµευσης

και του κατακερµατισµού των υπαίθριων χώρων πράσινου και αναψυχής. Επικεντρωνόταν στην ανάδειξη του

άξονα της οδού ∆ηµητρίου Γούναρη , την αναδιαµόρφωση και αναβάθµιση της οδού Στρατηγού Καλλάρη. της

πλατείας  Φαναριωτών,  του  περιβάλλοντος  χώρου  του  ναού  της  Νέας  Παναγίας  και  των  οικοδοµικών

λειψάνων του αρχαίου Ιπποδρόµου Θεσσαλονίκης και τελικά στη σύνδεσή τους µε την πλατεία Φαναριωτών

ώστε  να  αποτελέσουν  µια  µεγάλη  ενότητα  κοινόχρηστων  χώρων,  εξασφαλίζοντας  τη  βιώσιµη  αστική

κινητικότητα στην περιοχή και (δια της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής) στη βελτίωση του µικροκλίµατος της

περιοχής.
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Εικόνες της πρόσφατης ανάπλασης (φωτορεαλιστικά σχέδια από Τείχος Τεχνικής Περιγραφής)  

Στο ανατολικό άκρο της περιοχής µελέτης, βρίσκεται ο Λευκός Πύργος, µνηµείο σύµβολο της πόλης.

Στη συµβολή του ανατολικού µε το θαλάσσιο τείχος υψωνόταν βυζαντινός πύργος, στη θέση του οποίου

κτίστηκε, στα τέλη του 15ου αι., ο σηµερινός πύργος στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού των οχυρώσεων από τους

Οθωµανούς την ίδια περίοδο6. Ονοµάστηκε «Πύργος του Αίµατος» (λόγω της χρήσης του ως φυλακής)  και το

1890.  ασβεστώθηκε (µε αντάλλαγµα  την ελευθερία ενός βαρυποινίτη), διασώζοντας έτσι … την ονοµασία

Λευκός Πύργος7. Έλαβε τη σηµερινή του µορφή µετά τις εργασίες αναστήλωσης το 1985, ενώ ο περιβάλλων

χώρος του διαµορφώθηκε προ δεκαετίας κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισµού του Οργανισµού Πολιτιστικής

Πρωτεύουσας  της  Ευρώπης-  Θεσσαλονίκης  1997,  που  υλοποίησε  ο  ∆ήµος  Θεσσαλονίκης,  κατόπιν

εγκρίσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. Για την  ανάπλαση των Χώρων Πρασίνου έναντι του

Λευκού Πύργου µεταξύ των οδών Λ. Νίκης και Τσιρογιάννη, προγραµµατίζεται η προκήρυξη Αρχιτεκτονικού

∆ιαγωνισµού από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, το 2022.

Η ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της πόλης, µε πρόσωπο επί του παραλιακού µετώπου,

έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος µε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Χαρακτηρισµός  ως  Ιστορικού  Τόπου  του  Ιστορικού  Κέντρου,  σύµφωνα  µε  την  αριθµ.

ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3046/51009/14-10-1994 απόφαση (ΦΕΚ 833/τ.Β/9-11-1994)

2. Χαρακτηρισµός ως Ιστορικού Τόπου της πλατείας Αριστοτέλους και ως έργου τέχνης των µετώπων

των  12  κτιρίων  σύµφωνα  µε  την  αριθµ.  ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/529/53554/20-10-2000  απόφαση  (ΦΕΚ

1371/τ.Β/9-11-2000)

3. Κήρυξη Θαλάσσιας περιοχής του Κόλπου Θεσσαλονίκης ως αρχαιολογικού χώρου σύµφωνα µε την

αριθµ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/13400/412/17-5-1989 απόφαση (ΦΕΚ 384/τ.Β/24-5-89)

6 Από το βιβλίο «Περίπατοι Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη», Δήμος Θεσσαλονίκης – Ελληνική Εταιρεία 

Περιβάλλοντος & Πολιτισμού Παράρτημα Θεσσαλονίκης, 2009
7 ο.π. 
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Η  εικόνα  του  παραλιακού  µετώπου  και  της  ιδιαίτερης  φυσιογνωµίας  του  συµπληρώνεται  από  την

παρουσία  αξιόλογων  κτιρίων,   της  αρχιτεκτονικής  του  µεσοπολέµου  αλλά  και  της  νεώτερης.  Επί  της

Λεωφόρου Νίκης υπάρχουν χαρακτηρισµένα, διατηρητέα κτίρια, σύµφωνα µε τις παρακάτω αποφάσεις:  

α/α ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αριστοτέλους 1 734/τ.∆/28-11-1983 2-11-1983 Π.∆.

2. Αριστοτέλους 2 734/τ.∆/28-11-1983 2-11-1983 Π.∆.

3. Λεωφ. Νίκης 5 564/τ.Β/1993 ∆ΙΛΑΠ/Γ/741/35312/7-7-1993 ΟΛΥΜΠΟΣ - ΝΑΟΥΣΑ

4. Λεωφ. Νίκης 41 1909/τ.Β/30-12-2005 ∆Ι.Ν.Σ.Α.Κ./91419/2370/1-12-2005 Μέγαρο Εξαρχόπουλου

4.2   Ισχύουσα ρυµοτοµία-Χρήσεις γης – πολεοδοµικές προβλέψεις  

Η ισχύουσα ρυµοτοµία της περιοχής της παλιάς παραλίας εγκρίθηκε µε το από 24-9-1921 ∆ιάταγµα

(ΦΕΚ 184/30-9- 1921), σε συνέχεια της χάραξης του Hebrard, βάσει της οποίας η ευρύτερη περιοχή µελέτης

χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος, σύµφωνα µε τα διαγράµµατα του παραρτήµατος,

Σύµφωνα  µε  το  ισχύον  Γενικό  Πολεοδοµικό  Σχέδιο  (Γ.Π.Σ.)  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  (ΦΕΚ

420/∆΄/27-04-1993),  η υπό  µελέτη  περιοχή  εµπίπτει  σε  ζώνη  για  την  οποία  προβλέπεται  η  χρήση

κοινόχρηστου χώρου- οδού, βάσει του από 23-02-1987 Π.  ∆ιατάγµατος  (ΦΕΚ 166 /  ∆'/  06-03-1987),  σε

συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ. ΙΒ του Γ.Π.Σ.  Στη Μελέτη Αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. Θεσσαλονίκης, η οποία

βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου και έγκρισης από το ΥΠΕΝ, η περιοχή προβλέπεται µε την ίδια χρήση ενώ τα

Ο.Τ. επί της παραλιακής οδού έχουν ως χρήση γης τις « κεντρικές λειτουργίες πόλης». Παράλληλα µε την

παραλιακή οδό η ζώνη του θαλάσσιου χώρου χαρακτηρίζεται ως “ενδεικτική θέση εµπλησµού”.  Στο τεύχος

της µελέτης προτείνεται η διερεύνηση δέσµης παρεµβάσεων , ώστε να απελευθερωθεί η παλιά παραλία από

το φόρτο της διερχόµενης κίνησης,  επιτρέποντας έτσι την προώθηση του ανασχεδιασµού της συνολικής

έκτασης, µε κύριο στόχο τη διεύρυνση του  δηµόσιου χώρου προς όφελος των πεζών και των ποδηλάτων.

Ως προς τις υφιστάµενες παρόδιες χρήσεις των ΟΤ έναντι του κρηπιδώµατος (για το ισόγειο και τους

πρώτους  ορόφους),  κυρίαρχη  θα  µπορούσε  να  χαρακτηριστεί  αυτή  των  καταστηµάτων  αναψυχής  και

υγειονοµικού  ενδιαφέροντος,  µε  µικρότερη την  παρουσία  εµπορικών  καταστηµάτων  και  γραφείων-

επαγγελµατικών χρήσεων, ενώ στους υψηλότερους ορόφους παραµένει η χρήση της κατοικίας. Στην άµεσα

ευρύτερη  περιοχή,   εκτός  από  τις  παραπάνω χρήσεις,  εντοπίζονται  και  οι  χρήσεις  πολιτισµού  (Ίδρυµα

Μουσείου  Μακεδονικού  Αγώνα,  Ηπειρωτική  Εστία,  Κινηµατογράφος  Ολύµπιον,  Ιερά  Μητρόπολη

Θεσσαλονίκης, γκαλερί τέχνης).
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4.  3     Κυκλοφοριακά δεδοµένα   

Η Λεωφόρος Νίκης αποτελεί  οδό του Βασικού Οδικού ∆ικτύου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Θεσσαλονίκης, βάσει του Ν.1892/1990 (άρθ. 99) στην παρ. 4 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 62555/5072/10-10-

1990  Απόφαση  Υπουργού  ΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ  561/∆/12-10-1990)  -  ο  ορισµός  αυτός  εξειδικεύτηκε  για  το

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης σε ένα δίκτυο οδικών αξόνων που αποτελούν ως τώρα το λεγόµενο

Β.Ο.∆.  Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση στην η Λεωφόρος Νίκης χαρακτηρίζεται ως οδός του δικτύου

Βασικού Οδικού ∆ικτύου και επιπλέον για την ευρύτερη περιοχής µελέτης ως οδοί Β.Ο.∆. χαρακτηρίζονται οι

εξής: η οδός Ι. ∆ραγούµη, η οδός Βενιζέλου, η οδός Μητροπόλεως, η οδός Τσιµισκή, η οδός Π. Μελά και η

οδός Εθν. Αµύνης.

Σήµερα ο ευρύτερος χώρος του παραλιακού πεζόδροµου κυριαρχείται από οχήµατα, µε συνεχή ροή

κατά  µήκος της  Λεωφόρου  Νίκης,  διερχόµενα από τη  δυτική  είσοδο δια της  παραλιακής οδού προς τις

ανατολικές περιοχές της πόλης ή κινούµενα στο κέντρο της,  δια των καθέτων προς την παραλία οδικών

αξόνων.

Εντός του πλάτους του κρηπιδώµατος  είχε διαµορφωθεί το 2009 ο παραλιακός ποδηλατόδροµος

από  το  Λιµάνι  µέχρι  το  Λ.  Πύργο,  στο  πλαίσιο  του  έργου  «Κατασκευή  δώδεκα  χιλιοµέτρων  δικτύου

ποδηλατοδρόµου στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης» του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Ο ποδηλατόδροµος, βρισκόταν σε

θέση παράλληλη µε την Λ. Νίκης, προς την πλευρά του κρασπέδου µεταξύ οδοστρώµατος και κρηπιδώµατος,

και οριζόταν  από µεταλλικούς ανακλαστήρες και  την προβλεπόµενη κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση.

Αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργείται σε συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες ιδιαίτερη κυκλοφοριακή συµφόρηση

και  διασταύρωση  των  κινήσεων  περιπατητών  και  ποδηλάτων.  Ωστόσο,  το  2020  µεταφέρθηκε  ο

ποδηλατόδροµος  επί  του  οδοστρώµατος  σύµφωνα  µε  τη  µελέτη  “Ποδηλατικές  διαδροµές  στο  πλαίσιο

προσωρινών  κυκλοφοριακών ρυθµίσεων λόγω  Covid  19”  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (εκτάκτως  λόγω των

µέτρων κατά της πανδηµίας). Η ∆/νση Βιώσ. Κινητικότητας και ∆ικτύων του ∆ήµου πρότεινε τη µεταφορά του

ποδηλατόδροµου αµφίδροµης κίνησης στο οδόστρωµα, µε την αφαίρεση µιας λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους

3.00-3.50µ.. Λόγω του περιοριζόµενου πλάτους της Λ. Νίκης (8,80-9.00µ.), πρότεινε επιπλέον προσωρινά

µέτρα για τη λειτουργία του ποδηλατόδροµου, όπως η ταυτόχρονη αλλαγή του ορίου ταχύτητας των οχηµάτων

σε  30χλµ/ώρα, η  διαγραµµισµένη  νησίδα  40εκ.  διαχωρισµού  του  από  τη  διερχόµενη  κυκλοφορία  µε

αποτρεπτικά  επαναφερόµενα  εµπόδια  ανά  5,00µ.,  ο  διαχωρισµός  της  κάθε  κατεύθυνσης  κίνηςη  των

ποδηλάτων  πλάτους  1,25µ.  µε  µονή  διαχωριστική  γραµµή,  η προβλεπόµενη  κατακόρυφη  και  οριζόντια

σήµανση και η αποτροπή της παράνοµης στάθµεσυης επί της Λ. Νίκης.  Ο ποδηλατόδροµος στη Λ. Νίκης

αποτελεί  αναπόσπαστο  τµήµα  του  ποδηλατικού  άξονα  που  συνδέει  το  Μέγαρο  Μουσικής  µε  το  ΝΣΣ.

Επιπλέον,  από  το  2009  µελετήθηκε  και  εντάχθηκε στο  ευρύτερο  δίκτυο  ποδηλατόδροµων  του  ∆ήµου

Θεσσαλονίκης (µε σύνδεση του στο δίκτυο δια συγκεκριµένων καθέτων στην Λ. Νίκης οδών, στο ύψος του
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άξονα της Αριστοτέλους, και της οδού Στρ. Καλλάρη, όπως προσφάτως αναπλάσθηκε καθώς και της οδού

Αγ. Σοφίας, της οποίας η ανάπλαση εκκρεµεί σε συνέχεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού).  

Κατά  µήκος  του  πεζόδροµου υπάρχουν  διαµορφωµένες  διαβάσεις  πεζών,  µε  ράµπες  ΑµεΑ,  και

φωτεινοί σηµατοδότες (σε 5 κόµβους) για την εξυπηρέτηση των περιπατητών και των ποδηλατών. 

4.4   ∆εδοµένα του θαλάσσιου χώρου  

Το βάθος του θαλάσσιου χώρου κατά µήκος του κρηπιδώµατος κυµαίνεται από 2 έως 4µ. (στάθµη

πυθµένα),  ενώ  φτάνει  τα  6µ.  σε  απόσταση  20-25  µ.  περίπου  από  αυτό.  Για  το  βυθοµετρικά  στοιχεία,

υπάρχουν πληροφορίες στους χάρτες αποτύπωσης βυθού της  Μελέτης της MARNET A.E για την ΠΚΜ-∆∆Ε-

«Μελέτη  Λιµενικών  Έργων  Θαλάσσιας  Αστική  Συγκοινωνίας»  (2014) και  της  Μελέτης  για  το  έργο

«Υποστήριξη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ.∆.Ι.Τ. για τη δηµιουργία

Μαρίνας Αναψυχής στην παραλιακή ζώνη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης» (παραδοτέα Α’ φάσης, 2008).

Το 2003, µε πρωτοβουλία της  ΠΚΜ εκπονήθηκε η Μελέτη Λιµενικών Έργων της  ΘΑΣΘ, καθώς και

Κυκλοφοριακή,  Οικονοµοτεχνική  Μελέτη,  Προµελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων,  και  συντάχθηκαν  τα

Τεύχη ∆ηµοπράτησης, στα πλαίσια των οποίων εξετάσθηκαν, δεκατέσσερις θέσεις ως πιθανές στάσεις της

θαλάσσιας  συγκοινωνίας  (5  στάσεις  εντός  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης).  Κατά  τη  διαδικασία  της

Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίµησης  και  Αξιολόγησης  εκδόθηκε  η  θετική  γνωµοδότηση  από  την

∆ιεύθυνση  Περιβάλλοντος  και  Χωροταξίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (2004).  Επίσης

συντάχθηκαν και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της

σύµβασης παραχώρησης για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση και Παραχώρηση της Εκµετάλλευσης

της  Θαλάσσιας  Αστικής  Συγκοινωνίας  Θεσσαλονίκης».   ∆ύο  χρόνια  αργότερα  η  ιδέα  της  θαλάσσιας

συγκοινωνίας  εγκαταλείφθηκε.  Το  2011  µε  πρωτοβουλία  του  Υπουργείου  Υποδοµών  ,  Μεταφορών  και

∆ικτύων (ΥΠΟΜΕ∆Ι),  διερευνήθηκε  εκ νέου η σκοπιµότητα-βιωσιµότητα του εγχειρήµατος της  θαλάσσιας

σύνδεσης του κέντρου της Θεσσαλονίκης µε τα ανατολικά προάστια,  στο πλαίσιο της  οποίας,  µετά από

αξιολόγηση όλων των δεδοµένων  και  διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς, αποφασίστηκε η βασική

διαδροµή της να εξυπηρετεί τους ∆ήµους Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς και Θερµαϊκού, µε 6 στάσεις. Το ίδιο

έτος, 2011, προκηρύχθηκε  αρχιτεκτονικός  διαγωνισµός  από  το  ΥΠΟΜΕ∆Ι,  σε  συνεργασία  µε  το  ∆ήµο

Θεσσαλονίκης, µε σκοπό την αναζήτηση προσχεδίων για τις εγκαταστάσεις αναµονής επιβατών και έκδοσης-

ελέγχου εισιτηρίων µε τις απολύτως αναγκαίες κτιριακές υποδοµές για τη λειτουργία της θαλάσσιας αστικής

συγκοινωνίας  της  Θεσσαλονίκης  (ΘΑΣΘ).Με  την  υπ’  αριθµ.  πρωτ.  ∆1/ο/3556/24.09.2013  ΚΥΑ  έγινε  η

µεταβίβαση όλων των αρµοδιοτήτων για το έργο της ΘΑΣΘ στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». Το 2014 υπογράφηκε

Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της ΠΚΜ,των εµπλεκόµενων ∆ήµων και της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ” για την

τεχνική ωρίµανση του έργου. Για τις στάσεις αυτές εκπονήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επί της
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οποίας  ο  ∆ήµος µας,  το   2016,  έστειλε  τις  απόψεις  του  στην ΠΚΜ στο πλαίσιο  της  διαβούλευσης  των

δηµόσιων φορέων. Εντός  της  περιοχής µελέτης  του  παρόντος διαγωνισµού  βρίσκεται  η  στάση “Πλατεία

Ελευθερίας” (βλ. σηµείο 1 στην παρακάτω εικόνα).

ΜΠΕ ΘΑΣΘ- Ενδεικτικές θέσεις στάσεων εντός ορίων ∆Θ (στο ισχύον ΓΠΣ 1993) & Γενική ∆ιάταξη Στάσης “Πλ. Ελευθερίας”

Ως προς το ιστορικό των έργων για το θαλάσσιο χώρο της πόλης, µνηµονεύεται, τέλος, και το έργο

της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας, η υλοποίηση του οποίου έχει ανασταλεί µε την αριθµ. Α.Π. οικ. 206593/ 30-12-

2011 Υπουργική Απόφαση Π.Ε.Κ.Α. (Α∆Α: ΒΟΝΤ0-ΚΤΞ). 

 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  Αρχιτ. Μηχανικός

Τµήµατος Αστικού

Σχεδιασµού

Άννα ∆ηµούλη

Η Αν. Προϊσταµένη του

Τµήµατος Αστικού Σχεδιασµού

Αικατερίνη ∆αναδιάδου

Η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης

Αστικού Σχεδιασµού &

Αρχιτεκτονικών Μελετών 

Αικατερίνη ∆αναδιάδου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στους  συµµετέχοντες  στο  διαγωνισµό  παρέχονται  ηλεκτρονικά  τα  παρακάτω  διαθέσιµα  από  το

αρχείο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στοιχεία:

� Τοπογραφικό διάγραµµα της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών για την περιοχή

µελέτης (χωρίς υψόµετρα), 2020

� Αποσπάσµατα Στρατηγικής Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης- Γενική

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Παγκόσµια Τράπεζα-Deloitte, 2018

� Αποσπάσµατα Μελέτης Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, 2019

� Αποσπάσµατα Μελέτης Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (Β.Α.Κ.) του Σχεδίου Β.Α.Κ., 2021

� Αποσπάσµατα  Μελέτης  «Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  και  Μελέτη  Λιµενικών  Έργων,

περιλαµβανοµένης της  Μελέτης  Κυµατικών Συνθηκών-Πλωτού Κυµατοθραύστη  για τη  Θαλάσσια

Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης» , MARNET A.E για την “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ”, 2015

� Θέσεις  στάσεων  αστικής  θαλάσσιας  (ενδεικτικό σχέδιο)  από  τη  «Μελέτη  Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων και Μελέτη Λιµενικών Έργων, περιλαµβανοµένης της Μελέτης Κυµατικών Συνθηκών-

Πλωτού Κυµατοθραύστη  για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης», MARNET A.E για

την “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ”, 2015

� Μελέτη Α’ βραβείου για την Ανάπλαση της Πλατείας  και του Άξονα Αριστοτέλους, 2021
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