ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ε.Τ.Π.Α.- Ε.Κ.Τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΥΠ.ΕΘ.Ο. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : ''ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ''
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. )
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
27.684,62 ευρώ ( 9.433.533 δρχ.)
τοπογραφικο ευρυτερης περιοχης με επισημανση του εργου

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

πριν την επεμβαση

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει την διαμόρφωση του χώρου κάτω από τις κερκίδες του υπαίθριου
θεάτρου της Β΄φάσης με την δημιουργία χώρων αποδυτηρίου με W.C. για την κάλυψη των αναγκών των συμμετοχόντων
σε παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Με την κατασκευή του έργου διαμορφώθηκαν 86 τ.μ. κάτω από των χώρο των κερκίδων
του θεάτρου.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναβαθμίστηκε συνολικά η περιοχή και βελτιώθηκαν οι συνθήκες λειτουργίας του θεάτρου με
την εξασφάλιση των απαραίτητων χώρων στάθμευσης - αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ: Υλοποιήθηκε ο στόχος, αναβαθμίστηκε η περιοχή, βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής
των κατοίκων, με την δυνατότητα πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικών παραστάσεων κτλ.)
αλλά και χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας (Δημοτικό αναψυκτήριο).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ε.Τ.Π.Α.- Ε.Κ.Τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΥΠ.ΕΘ.Ο. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : ''ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ''
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εξυγίανση περιοχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 330.154,07 ευρώ ( 112.500.000 δρχ. )
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
183.010,12 ευρώ ( 62.360.697 δρχ. )
τοπογραφικο ευρυτερης περιοχης με επισημανση του εργου

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

πριν την επεμβαση

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Στο έργο περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου γύρω από το θεατράκι και
το διαδημοτικό αθλητικό κέντρο. Διαμορφώθηκε ο χώρος πρασίνου με τις απαραίτητες πλακοστρώσεις, ο πεζόδρομος
μπροστά από το αθλητικό κέντρο και ο χώρος στάθμευσης κάτω από την αερογέφυρα.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Με την κατασκευή του έργου πλακοστρώθηκαν 433,25 τ.μέτρα, διαμορφώθηκαν σε χώρους
πρασίνου 618 τ.μέτρα, κατασκευάστηκαν 100 μέτρα μήκους περίφραξης στους χώρους αναψυχής και πολιτισμού,
δημιουργήθηκαν 34 θέσεις στάθμευσης και ανακατασκευάστηκαν 20 τ.μέτρα των κερκίδων του υπάρχοντος υπαίθριου
θεάτρου.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Το έργο εξασφάλισε την αναβάθμιση της περιοχής η οποία βρίσκεται στο άκρο του οικισμού.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ: Υλοποιήθηκε ο στόχος με την ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών
του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ε.Τ.Π.Α.- Ε.Κ.Τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΥΠ.ΕΘ.Ο. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : ''ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ''
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση δημοτικών - κοινοχρήστων χώρων κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 517.975,05 ευρώ ( 176.500.000 δρχ. )
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
310.417,62 ευρώ ( 105.774.805 δρχ. )
τοπογραφικο ευρυτερης περιοχης με επισημανση του εργου

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

πριν την επεμβαση

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων κάτω από την αερογέφυρα
της Λεωφ. Δεν/μου με την δημιουργία χώρου στάθμευσης, πλατείας με καθιστικά για τους κατοίκους της γύρω περιοχης χώρου Μπάσκετ και κτιρίου κυλικείου - αποδυτηρίων για τους αθλούμενους.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Με την εκτέλεση του έργου ασφαλτοστρώθηκαν 1.555 τ. μέτρα, δημιουργήθηκαν 80 θέσεις
στάθμευσης και κατασκευάστηκαν δύο κτίρια συνολικού εμβαδού 48 τ.μέτρων με χώρους αποδυτηρίων και W.C.
Δημιουργήθηκε χώρος αθλοπαιδιών 420 τ. μέτρων και κυλικείο 24 τ. μέτρων για την εξυπηρέτηση των αθλουμένων.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οι δράσεις και τα έργα αναβαθμίζουν τους δημόσιους χώρους και δημιουργούν προϋποθέσεις
για την ανάπλαση ενός υποβαθμισμένου χώρου, προσφέροντας παροχές και κοινονικό εξοπλισμό αναβαθμίζοντας
συνολικά τους δημόσιους χώρους του άξονα του Δενδροποτάμου.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ: Υλοποιήθηκε ο στόχος του έργου και εξασφαλίστηκε η αισθητική και
λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ε.Τ.Π.Α.- Ε.Κ.Τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΥΠ.ΕΘ.Ο. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : ''ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ''
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Διάνοιξη οδού Εθνικής Αντίστασης
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 74.834,92 ευρώ ( 25.500.000 δρχ. )
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
54.858,12 ευρώ ( 18.692.903 δρχ. )
τοπογραφικο ευρυτερης περιοχης με επισημανση του εργου

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

πριν την επεμβαση

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η οδός Εθνικής Αντιστάσεως διατρέχει παράλληλα το πάρκο της Λεωφ. Δεν/μου.
Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης και εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής έχει διανοιχθεί και ασφαλτοστρωθεί
η οδός και έχουν διαμορφωθεί τα πεζοδρόμια και οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σε μια καθαρά αστική περιοχή 2,5 στρεμμάτων ασφαλτοστρώθηκαν 175 μέτρα οδών,
πλακοστρώθηκαν 555 τ. μέτρα και δημιουργήθηκαν 20 θέσεις στάθμευσης.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η διαμόρφωση της Εθνικής Αντιστάσεως εξασφάλισε πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών
που υπάρχουν κατά μήκος της, ενοποίησε την οικιστική περιοχή της Μενεμένης με το πάρκο Β΄φάσης της Λεωφ. Δενμου, δημιουργήθηκαν κατά μήκος της πεζοδρόμια, χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου και δενδροφύτευσης.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ: Υλοποιήθηκε ο στόχος του έργου και εξασφαλίστηκε η αισθητική και
λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ε.Τ.Π.Α.- Ε.Κ.Τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΥΠ.ΕΘ.Ο. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : ''ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ''
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπλαση δημοτικών χώρων κάτω από την αερογέφυρα Δενδροποτάμου
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 58.694,05 ευρώ ( 20.000.000 δρχ. )
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
52.230,31 ευρώ ( 17.797.480 δρχ. )
τοπογραφικο ευρυτερης περιοχης με επισημανση του εργου

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

πριν την επεμβαση

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χώρου πρασίνου κάτω από την αερογέφυρα της
Λεωφ. Δενδροποτάμου και την δημιουργία διαδρόμου επικοινωνίας των οικιστικών περιοχών που αποκόπτει η Λεωφ.
Δενδροποτάμου.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Με την εκτέλεση του έργου πεζοδρομήθηκαν 103 μ. μήκους, λιθοστρώθηκαν 605 τ.μέτρα,
πλακοστρώθηκαν 222,49 τ. μέτρα, τσιμεντοστρώθηκαν 100 τ. μέτρα και διαμορφώθηκαν 5.564 τ. μέτρα πρασίνου.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η παρέμβαση στοχεύει στην βελτίωση της εικόνας της περιοχής που σήμερα είναι εξαιρετικά
υποβαθμισμένη προσφέροντας πράσινο στους κατοίκους της παριοχής.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ: Υλοποιήθηκε ο στόχος με την αναβάθμιση της περιοχής και την εξασφάλιση
πρασίνου.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ε.Τ.Π.Α.- Ε.Κ.Τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΥΠ.ΕΘ.Ο. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : ''ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ''
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή κτιρίου για την εξυπηρέτηση σωματείων νεολαίας
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 108.584,00 ευρώ ( 37.000.000 δρχ. )
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
47.061,48 ευρώ ( 16.036.200 δρχ. )
τοπογραφικο ευρυτερης περιοχης με επισημανση του εργου

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

πριν την επεμβαση

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Στα πλαίσια της ανακατασκευής του πάρκου Β΄ φάσης Αναχώματος που βρίσκεται κατά
μήκος της Λεωφ. Δενδροποτάμου κατασκευάστηκε το κτίριο του 7ου Συστήματος Προσκόπων το οποίο διαθέτει τρείς
χώρους για της δραστηριότητες των Προσκόπων, δύο χώρους W.C., μία αποθήκη και δύο χώρους γραφείων για τους
υπεύθυνους των ομάδων.
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κατασκευάστηκε μονόροφο κτίριο εμβαδού 148,8 τ. μέτρων και συνολικού όγκου 520 κ. μέτρα.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σε αδιαμόρφωτο χώρο του πάρκου Β΄ φάσης αναχώματος κατασκευάστηκε μονόροφο κτίριο
και διαμορφώθηκε ο περιβάλλον υπαίθριος χώρος του που καλύπτει τις δραστηριότητες των παιδιών του Προσκοπισμου αλλά και των κατοίκων της Μενεμένης.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ:Υλοποιήθηκε ο στόχος με την εξασφάλιση κτιρίου στο σύστημα Προσκόπων
Μενεμένης ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες απασχόλησης στους συμμετέχοντες στις ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του Προσκοπισμού.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ε.Τ.Π.Α.- Ε.Κ.Τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΥΠ.ΕΘ.Ο. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 : ''ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ''
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανέγερση σταθμού εμπορευματικών μεταφορών
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4.225.972,12 ευρώ ( 1.440.000.000 δρχ. )
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
τοπογραφικο ευρυτερης περιοχης με επισημανση του εργου

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

πριν την επεμβαση

φωτογραφια εργου

φωτογραφια εργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο του Σταθμού Εμπορευματικών Μεταφορών αποβλέπει στη δημιουργία του πρώτου οργανωμένου διαμετακομιστικού εμπορίου στην Ελλάδα με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την αναδιοργάνωση
των υποδομών της πόλης της Θεσσαλονίκης στο χώρο των μεταφορών. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 114 τυπικων μονάδων, κτιρίου διοίκησης, τριών φυλακίων εισόδου, έργων εσωτερικής οδοποιϊας και λοιπών δικτύων υποδομής
(δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης-δικτύου φωτισμού και δικτύου πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης).
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κατασκευάστηκαν 66 πρακτορεία (ισόγειο 75 τ.μέτρα πατάρι 37 τ.μέτρα και υπόστεγο 25 τ.μ.).
Επίσης διαμορφώθηκαν τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικής τηλεφωνικής εγκατάστασης και εγκατάστασης πυροπροστασίας.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η αναδιάρθωση των υποδομών και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων εξυπηρετεί τη
Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η συγκέντρωση του κλάδου των μεταφορών σε ενιαίο χώρο, υπηρετεί τους
στόχους του Ρυθμιστικού Σχεδίου και του Γ.Π.Σ.του Δήμου Μενεμένης, ο χώρος εγκατάστασης έχει στρατηγικά
πλεονεκτήματα ενώ η λειτουργία του θα αποσυμφορήσει το πολεοδομικό συγκρότημα.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ: Το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Με την υλοποίηση του στόχου θα επιτευχθεί
ο εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσ/νίκης.

