Καβάλα 30 Νοεμβπίος 2018
ΓΔΛΣΊΟ ΣΎΠΟΤ
ΤΝΓΔΗ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΜΔ ΣΟΝ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΔΝΑ
ΚΑΒΑΛΑ «ΦΙΛΙΠΠΟ Β΄»
ήμεπα 30 Νοεμβπίος 2018 επιζκέθθηκε ηον Δμποπικό Λιμένα Καβάλαρ
ηοπογπαθικό ζςνεπγείο ηηρ αναδόσος εηαιπείαρ ηος έπγος «Γ’ Φάζη Μελεηών Νέαρ
Μονήρ ιδηποδπομικήρ Γπαμμήρ ύνδεζηρ ηος ιδηποδπομικού Γικηύος με ηον
εμποπικό λιμένα Καβάλαρ (Λιμέναρ Φίλιππορ)».
Η ΔΡΓΑ Ο..Δ. Α.Δ., ωρ Αναθέηων Φοπέαρ, έσει αναθέζει ηην παπαπάνω ύμβαζη
Μελέηηρ, η οποία ςπεγπάθη ζηιρ 10-10-2018 και ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηον
Μησανιζμό «ςνδέονηαρ ηην Δςπώπη» - (CEF) 2014-2020 ζύμθωνα με ηο ςπ’ απιθμ.
INEA / CEF / TRAN / M2014 / 1028537 ύμθωνο Δπισοπήγηζηρ.
ςγκεκπιμένα ζςγσπημαηοδοηείηαι η ςλοποίηζη ηηρ Γ΄ Φάζηρ ηων
ςπολειπομένων μελεηών, με ηιρ οποίερ ολοκληπώνεηαι ηο ζύνολο ηων μελεηών, πος
απαιηούνηαι για ηην καηαζκεςή ηος έπγος ηηρ Νέαρ Μονήρ ιδηποδπομικήρ Γπαμμήρ
(Ν.Μ..Γ.), πος ζςνδέει ηον εμποπικό λιμένα ηηρ Καβάλαρ (Λιμέναρ Φίλιππορ ζηην
πεπιοσή ηηρ Νέαρ Καπβάληρ) με ηην Τθιζηάμενη ιδηποδπομική Γπαμμή (Τ..Γ.)
‘Θεζζαλονίκη – Αλεξανδπούπολη’ ζηην πεπιοσή Σοξοηών Ξάνθηρ.
Η κύπια ιδηποδπομική Γπαμμή έσει ζςνολικό μήκορ 31,8 km, θα είναι μονή,
κανονικού εύποςρ (1,435 m), με ηασύηηηα Μελέηηρ 160 km/h. Μικπόηεπη ηασύηηηα
Μελέηηρ θα εθαπμοζηεί ζηιρ ζςνδέζειρ ηος Δμποπικού Λιμένα Καβάλαρ, ηηρ ΒΙ.ΠΔ.
Καβάλαρ και ηηρ Βιομησανίαρ Φωζθοπικών Λιπαζμάηων με ηην Κύπια Γπαμμή. ε
όλο ηο μήκορ ηος έπγος η διαζηαύπωζη ηηρ ιδηποδπομικήρ Γπαμμήρ με ηο
ςθιζηάμενο οδικό δίκηςο θα γίνεηαι με Ανιζόπεδερ Γιαβάζειρ, ενώ πποβλέπεηαι και η
δημιοςπγία ηαθμών και ηάζεων.
To ζςμβαηικό ηίμημα είναι 1.271.014,03 ΔΤΡΩ μη ζςμπεπιλαμβανόμενος ηος
Φ.Π.Α. Η ζςνολική διάπκεια ηηρ ςμβάζεωρ, είναι δεκαοκηώ (18) ημεπολογιακοί
μήνερ από ηην ςπογπαθή ηηρ, εκ ηων οποίων οι δεκαπένηε (15) ημεπολογιακοί μήνερ
αποηελούν ηον καθαπό σπόνο ολοκλήπωζηρ ηος μελεηηηικού ανηικειμένος.
Σο έπγο ηηρ Ν.Μ..Γ. ζύνδεζηρ ηος εμποπικού Λιμένα Καβάλαρ με ηο Τθιζηάμενο
ιδηποδπομικό Γίκηςο θα ζςμβάλει θεηικά ζηη λειηοςπγική διαζύνδεζη ηος
Θαλάζζιος Γιαδπόμος (Motorway of the Sea) ηηρ Αναηολικήρ Μεζογείος με ηον
άξονα 7 ηος «Δςπωπαϊκού ιδηποδπομικού Γικηύος ανηαγωνιζηικών
εμποπεςμαηικών μεηαθοπών» και ζηο Δςπωπαϊκό Έπγο Πποηεπαιόηηηαρ 18
(Γούναβηρ) και θα εξςπηπεηήζει ηιρ ςπεπαζηικέρ μεηαθοπέρ ηηρ σώπαρ, ζςνδέονηαρ
ηα λιμάνια ηηρ (Νέο Ικόνιο, Πειπαιά, Θεζζαλονίκη, Αλεξανδπούπολη, Νέα
Καπβάλη), με αναπηςζζόμενερ βιομησανικέρ πεπιοσέρ (εςπύηεπη πεπιοσή πόληρ ηηρ
Καβάλαρ).
Δκ ηηρ Ο.Λ.Κ. Α.Δ

