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Ταξίδια - Διακοπές
Η χ ώ 
της Θράκης

Σύνδεση Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης – 
Λήμνου και το φετινό καλοκαίρι

Και φέτος το καλοκαίρι θα συνδεθούν ακτοπλοϊκώς η Αλε-
ξανδρούπολη με τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο, με το πρώ-
το δρομολόγιο να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουνίου.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας, με 
απόφασή του, ενέκρινε την κα-
τακύρωση των αποτελεσμάτων 
του ανοικτού, δημόσιου, διε-
θνούς μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την εξυπηρέτηση της δρο-
μολογιακής γραμμής με ανάθε-
ση στην εταιρεία Zante Ferries.

Ακολουθεί αναλυτική η απόφαση:

1.Εγκρίνουμε την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του ανοι-
κτού, δημόσιου, διεθνούς μει-
οδοτικού διαγωνισμού για την 
εξυπηρέτηση της δρομολογια-
κής γραμμής α)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και 

επιστροφή, και β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗ-
ΜΝΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως:

α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑ-
ΚΗ και επιστροφή με την εκτέλεση επτά 
(07) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής πε-
ριόδου, πλην της θερινής περιόδου από 
06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο 
δεκατρείς (13) εβδομάδες], με υποχρέω-
ση εκτέλεσης επτά (07) δρομολογίων την 
εβδομάδα, άνευ καταβολής μισθώμα-
τος τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 
έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) 
εβδομάδες], έναντι μισθώματος, επτά 
χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ 
(€ 7.770,00), ανά πλήρες δρομολόγιο, 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Οι υποψήφιοι για τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη - 
Ξάνθη

Με τρία σχήματα προχωρά ο δια-
γωνισμός για τη νέα σιδηροδρομική 
γραμμή Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Το-
ξότες Ξάνθης. Σήμερα η ΕΡΓΟΣΕ 
προχώρησε στο άνοιγμα των φακέ-
λων των τριών συμμετεχόντων προκει-
μένου να ελέγξει την επάρκεια τους.
Τα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέ-
ρον είναι: ΑΚΤΩΡ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ΑΒΑΞ-ALSTOM. 
Μετά την ολοκλήρωση εξέτασης των φα-
κέλων η ΕΡΓΟΣΕ θα κάνει γνωστό ποιοι 
θα περάσουν στη Β`φαση του διαγωνι-
σμού που αφορά τον διάλογο που θα κα-
θοριστεί το ακριβές τεχνικό αντικείμενο.

Το 2020 εγκρίθηκε ο σχεδιασμός και 
ξεκίνησε η υλοποίηση του μεγαλύτε-
ρου προγράμματος σιδηροδρομικών 
έργων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα 
ύψους €4 δισ. για τη σύνδεση των κύ-
ριων λιμένων με το σιδηροδρομικό δί-
κτυο. Στα εν λόγω έργα περιλαμβάνεται 
και η κατασκευή της Νέας Σιδηροδρο-
μικής Γραμμής Θεσσαλονίκη – Τοξό-

τες (ανατολική σιδηροδρομική Εγνατία).
Το μεγαλύτερο δημόσιο έργο όλων 
των εποχών

Πρόκειται για το μεγαλύτερο δημόσιο 
έργο όλων των εποχών της χώρας μιας 
και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης 
του Έργου, ανέρχεται σε 1,68 δις € (χω-
ρίς ΦΠΑ), ξεπερνώντας σε κόστος ακόμα 
και τη γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα ανα-
λάβει την μελέτη και κατασκευή σιδη-
ροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσ-
σαλονίκη – Τοξότες, συνολικού μήκους 
206χλμ., σε νέα χάραξη (νότια χάραξη) 
μέσω Αμφιπόλης και Ν. Καρβάλης, με ση-
ματοδότηση, ETCS και ηλεκτροκίνηση.

Στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – 
Νέα Καρβάλη, μήκους 174χλμ, η γραμμή 
σχεδιάζεται διπλή σε εντοπισμένα τμήμα-
τα αυτής. Περιλαμβάνονται δε, 8 σιδη-
ροδρομικοί σταθμοί, 2 στάσεις, σιδηρο-
δρομικές γέφυρες, σήραγγες, ανισόπεδες 
διαβάσεις, τοίχοι αντιστήριξης, έργα αντι-
πλημμυρικής προστασίας, τεχνικά προ-
στασίας αγωγών ΔΕΠΑ, υδραυλικά έργα, 
κτιριακά έργα καθώς και έργα οδοποιίας.

Στο τμήμα Νέα Καρβάλη – Γραβούνα – 
Τοξότες, μήκους 32χλμ περιλαμβάνονται 
4 συνδέσεις, 2 σιδηροδρομικοί σταθμοί, 
4 στάσεις, σιδηροδρομικές γέφυρες, σή-
ραγγες, τεχνικά C&C, ανισόπεδες διαβά-
σεις, τοίχοι αντιστήριξης, τεχνικά προ-
στασίας αγωγών ΔΕΠΑ, υδραυλικά έργα, 
κτιριακά έργα καθώς και έργα οδοποι-
ίας. Η ηλεκτροκίνηση του τμήματος 

για λόγους λειτουργίας της γραμμής θα κα-
λύπτει και το τμήμα Τοξότες - ΣΣ Ξάνθης.

Το έργο δημοπρατείται  με τη διαδικασία του 
Ανταγωνιστικού διαλόγου, όπου μέσα από 
τον διάλογο με τους υποψηφίους, θα προ-
κύψει και η τελική επιλεγείσα λύση, λαμ-
βάνοντας υπόψη των υφιστάμενων μελετών.

Μια νέα γραμμή που θα ενώσει τη χώρα 
με τη Βουλγαρία

Η νέα σιδηροδρομική γραμμή από Θεσσαλο-
νίκη έως Τοξότες, αποτελεί τμήμα του σχε-
διαζόμενου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
διαδρόμου που συνδέει τα λιμάνια Θεσσαλο-
νίκης- Καβάλας- Αλεξανδρούπολης με τα λι-
μάνια Μπουργκάς- Βάρνα – Ρούσσε σε Μαύ-
ρη Θάλασσα και Δούναβη, (έργο TKABVR, 
ή  έργο Sea2Sea).Το συνολικό σχεδιαζόμενο 
έργο στοχεύει στην αύξηση ικανότητας σι-
δηροδρομικής μεταφοράς εμπορευματι-
κών φορτίων στην Ανατολική Ευρώπη μέσω 
εναλλακτικής διαδρομής, η οποία αποφεύ-
γει τη συμφόρηση στα στενά του Βοσπόρου.

Με το εν λόγω έργο παραδίδονται σε λει-
τουργία 206 χλμ, νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής, με σηματοδότηση και ηλεκτροκί-
νηση, με τα οποία επιτυγχάνεται η ολοκλή-
ρωση του σιδηροδρομικού διαδρόμου που 
συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Καβάλα.
Ταυτόχρονα θα συνδέει το υπό ανάπτυξη 
λιμάνι της Νέας Καρβάλης, διασχίζοντας  το 
ανατολικό τμήμα του Nομού Καβάλας και θα 
καταλήγει στην ευρύτερη περιοχή Τοξοτών 
Ξάνθης, όπου θα συνδέεται με το υπόλοιπο 
δίκτυο του Ο.Σ.Ε.


