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1t{ΝΗιι{ΟΝΙΟ ΣΥßΨΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟ¾ ]νßΕΤFΟ ΦΕΣΣΑ,{Οh ΙΚΕΙΣ

ΣΤη ΘεσσαλΟνΚη σÞμερα την Ι8η του μηνüò Απριλßου του Ýτουò 201 ι, οι ακüλουθοι
σΙΙμβαλλüμενοι: Αττικü -Τνfετρü Α.Ε. και λßιποß φορεßò οι οποßοι θα καλοýγται
εφεξηò ò<τα μÝρη>>, Ýχονταò υπýψτ1 

"ο ry. ¸55ßlr9l ßσεκ 172ßΑ'ß78,αº.¸91) περß
<<Ιδρυσηò τηò εταιρεßαò με την επωνυμßα ΑΤΤΙΚΟ þτρο Ατ,þνυβº Εταιρεßα και
ρýθμισηò συναφþν θεμÜτων;>

ΔÞλωσαν, συμφþνησαν και συναποδÝχθηκαν τα ακüλουθα :

πΡΟsΕ¸ΙΟ

1. -FΙ κατασκευÞ του Μετρü Φεσσαλονßιqò, τüσο η βασικÞ του γραυυÞ üσο και οι
επεκτÜσειò του, ε7ßηρεÜζει Üμεσα τη λειτοιßρ¾ßα τηò πüληò και ττº òοιη των πο}"αü>γ
τηò. Το λ{ετρü εßναι το.πιο μεγÜλο δηυüσιο Ýργο που κατασκευÜζεται αυτÞ 

"ι ;fiÞστ,η γÝρα,. 6cι 5ιιριβÜ.λλει στην ανα,βÜθμιση τ,ηò ποιüτητα.ò ζωÞò ο,"ηυ ρrdοοr.rιηΚΙνηΤΙΚüΤητα των ανθρþπων ºò, σπ] λεπουργικüτητα ηò;üλrι; δ" «þ""Þουr rη
ΘεσσαλΟΤ'ßΚη ουγχ:ρονη μεγα#ωýπολη, ελκυστιÞ üε επßσκÝπτεò ιòαι επε-γδυτÝò. φαενωμßσει την εξωστρÝφεια κα1 το δυναμωμü 

"ηò. 
το λ{ετρü εßνλι Ýνα Ýργο που μαòεγþνεΙ ü}συò, Για τουò_}cγουò αντ*ýò το ßδιο ,ο Ýργυ και η επιτÜχυγση τιοý εργασιιßιγ

κατασκαυÞò τσυ ατοτελεß προτeραιüητα ,ηò ,rο#rκηò ηγεσßαò-του ΙτγαπΔß και
üλων των φορÝων.

ΓΙα Την αΤ'τιμετþπισΓß των πρüβ};ηρÜτωγ πο,υ πÜρυυσιÜστηκÞν κÜι 7τÜρο,υσιÜζüγτÜι
σΤην ΠüÞ λüγΟΤ των εργασι6)ν του Μετρü απαιτεπαι η συνεργασßα üλοτν τοιν φορÝcογτηò πüÞò που σ¼l,¼fΕογρÜφουν. Στο πλαßσιο αυτü υπογρÜφÝται το παρüν μνημüνιοστνεργασßαò,

?. Πρωταρχικüò ατοπüò του μιημονßου συνεργασßχò ε{ναι:

σ) η εýρυθμη κα,ι 9πρüσκοπτη συνεργα.σßα των φορÝο:ν τ,ηò πüληò στην
ανΤΙμεΤþΠΙση των θεμüιτων πΟ¼ Ζτροκýπτσυν κατÜ π1 dιÜρκεια «*ο"-«υυηò ,οß
},j¾υ _«* 

αφοροýν οικονομικÜ, συγκοινΦνιακη πüλιτιστικÜ και λειτουργικÜ
ζητηματσ..

Ρ) η Π9Οβ9_ηggß η προß,Ιθηση τ$*gμgλ*+ιε üτοιουò και üσουò τρüπτ μπορεß ο--_ -*κÜθε φσρÝÜò γÜ συνεισφÝρÝτ, ý,jτ μüν,ο' μÝσÜ οτα σ"εν.Ü γ.þγροφr*Ü üρ* 
"ηòπüληò τηò θεσσαλονßκηò αλλÜ. και σε üλη την ΕπικρÜτ.r«"«η,ß τη'Διεθνη

Κοιν,üτητη þστε γα γßνει ελκυστιÞ σε ειτιν-τιÝπτεò καß δ;τ;δυτÝò,

γ) η προβολτ1 και η αξιοποßηση τι]ν αρχαιολογικrßν ειιρημÜττον, τüσο κατÜ τη
δΙÜρΚεΙα Των ανασΚαφþΙ' üσο και μετÜ τητ, ο}οκΧÞρωσÞ τουò, πüυ αγαδεικγýου.,,
ΤΟυò_ 23 αΙΤbνεò (^ωτlò και πολιτισμοý και η Ýνταξτj τοτò σε ÝνÜ ευρýτερο π}σ,ßσιο
ανÜδειξηò τηò πüληò,



ΞΥßFßΞΞß-Ε'#'§Ε}{Α

αΡΦΡιΙ ιß

aJ ΚατÜ τη διÜρκεια καταòßτòετιýι- f.ηºι Α^^.--

"ºj,"ι¾º Ü*;ξ;J,#,¹Tºßυ 
; º ;ß' ;:, :,r,¹ß"::,r",ογασßα με του ò

;ß"¸ffi ¹:;,-*º;ºγº;χ;*ß:***:,ι,:;;;"Ι,ß;*',ºººJ;:,,ºΙπüληò ωστδ να" υπÝτρÝπεται, κατÜ ," o..Jlº_T3' 
νεα ΚυΚλοφοριακÜ- εÝεοη*.'δò

;ß;ß'Τ#ιßß¹;#*ι;;',;;º;;.,ºßι.ßΤJ;;Η¹,"-#º":ßßχ#ι,#;J;
,:.β) }ßατÜ" τη'./ τιο:τασκευι^ 

jly,^ Μ.rξ*, ?."ιτμβßτνεται υπüψιη τüσο ο υπ*,Dγωl.,
,1''¹Ιºl,ffiºßΗºΤ;,Τ_¹Ι:Ι#:_J,:r ποι, πρü«ει,ο,,,,ο επÝλθοι_ιτ, ο,η,,,.ü2*
ρ]"9 jº:.,η ßþ;;;'- :η:;;jß'¹ιιτ;;º;#ιγ*º¾:; ß';;;;;;
εòº;Τηρετεß,ο,,*ò ,rü}Ü.ò }ßαß γα βε3,τιdßσει ;.º¹ßº:::ºº:º *"Þματ9ρ ,}ιiQ, r,ιg

ιγ) ο,¾lrηò.πüληò -Ψlº,]ι-ι η αßþατιι 

".ffiffi;';;;il.,* 
;προσαρμοστε στα ι,,Ýα δεδομÝτ,α κα.ι απαßτÞ§€ιò και να καταrrερξι να ενι.jτσει τιòμεγÜ)εò j(ai σημαντßκeò εικαταστασεßò,rrου Þεη"υ,ü,ßρr;r;:;;ß.σεò πρüτ<ειται γαδημιουρ,ιηθοý,,;. -,-

δ) Συ',-,ΨΤ*αα^ριε ,3.},+υò α+τò ψσρÝßò ιι.ιιι τη δ,ßμιι.υργß*: ιπ*,;,ειιυν κι,:ι 1;πι;1ßθριιι;τχþρων στÜθμευσιßò Ýυ «ομβ,-* *;;;''rου *r«ο*οrυrο«οý χÜρτη þστε ναεξυπηρετεßτο, 
"υ 

.rrßρο"r«ü *οr,,,ü ý;';;; 
"υγ 

η,ßετρο υß,π «υ, üßυφγ τωγ ßι,ßßγß}γß ,με βÜση τα ι,Ýα. κÜθÝ φορÜ *,r."οß,ißrΙ*«ß. λ*εομ*υλßΗο.º.ο*ßπ,.
& #ηÝ*ι*
!Χ, ,;;;ιΙ:#ΡΦΡσ Ζο

'r, 
ε' οετΖ,γr*ß;

Ü') 
'* º';ΙΙº:l.ßº;Τ¹J;._:;:ιº:^,:1,ß;:.1*::Ýò δημιουργοýτ,ται προβ},Þματακf,ι δτσ-κο},ßεò στ,ο,::ò *ß111, ßΙ"r-+'r,*ηß.]ºò συ.'Ξργασßαò τηò Ξταlρεßαò 

;-ιε
τουò φσφÞ εßναι 1 γΖοστηριξτß ,rοr'-r]*'οοΟ τσ δυγατüναντιμετιßτπιση των πολπþν,.ο,ß'rrυ «;;;;Ι,;^"-'^^::,,,,ºυ*'"* ;ΤßΟ α,νfiρωπινη;
δετ¸ερlοχÝò."*"*ι.ffi Ιº*,¹,:::¹º"Τ*f,γχ",*;ιtι*ßβΧ j'

β) Τα 1ιÝρη σι-ιμιβÜ}-λοτ-ι" 
"¾..t:ßßιστοποßηση τιιιν ογ,.}ÞσεΦν α,,πü τιò εργασßεò μιε

τρüπσυò που ιòαθε 
'ο'" º¾Ουντ* *,l';;Ι 

ºlρΡ:Ü":rò Η εταιρεια προσπαθεßº/lα τΟ1/ 
'νρονικü και χωρικü περιοΙß,συü το:ν kaτa}Þ'rεljry τºζ, a.,.,rj., üηη δι.*,ρκοýτ,,

#;.|-?ß#Χ ;,m*;χ ι;τ*¹ -:ffi 1α 
τη ν αιοýτffiß α"ν αβ α σ μιστj τ*:ß;

Κüσιι+Ι-τ 
"¿c τΞρlοχηò ιlιq ßιορφη -ρ;"**;;JßΡ;13*ß;¾.'"" εμπορικοý

ß.Τ.; ¹:::- jfJ;χψ * Τ "χ;δ ;Η, χ,ι:;, ιJH'¹ºγρ'i1γορcιοιτιονcμιltßi,;ι.ü:σαsτιò,ßερßG;ß-,o,o"*1sΞlft#'¹,T+;"#;¹;
γ,ß Ιß Αττιιιü Μετρü θα, εßτΖαι υποσπßρικηò τΦ1/ τ}-ηγεισþτ, ομÜδτ*ν σε ü}εò τοιιò τιò;Ι"Χ¹":,*υ Πραγ|ιατΟτοιοýνται,Ι;, ;*;;ραγιια.τοποιηθοýι, στο ριÝ2υ2ωγ για



ΑΡΦΡΟ 3Ο

Φ 
Ιº:,::ß_,º.",}Ι':,1τlπλ^α,ßσιΟ 

?ηò ει,,ημÝρωÞò τουò ¾ια την πορεßα του Ýργου,οιοργσν,þνονται ημερß.δεò τχ'νÝδρß,o, παρουστÜσειò ßαι. επßσιτÝηÝιò üπστε'þτüθεωρεßτατ απαραßτητο.

β) Η τροτß:θηστß του Ýργου στουò μαθητÝò, μ.ε ετισκÝτμεßò τουò στο,υò χþρουò τουÝργΟυ, με σ,,ημÝρωο1 στ!5 σfßολικÝò Üßθστσεò Kar με εκπαιδσßτι«* ,rρßγρòrμμοrυ,
ΤΟυò 'δεßΧνε Ι üτΤ τΟ λ4ετρü 

.εßναι ενα ,rραγμαrßκü γεγονüò, þα Ýργο που Üμεσα θαξjιναι μÝρΟò τ-ηò κÜθημερ',ιν,3τητÜò 
".,,υò'*,ο., 

θα γßνεß ßρ,τ;*ξζ*Þò γ. αυτο6ò,
γ) λ{ε τα Αν.dιτατα Εκπαιδε,ι:τικÜ Ιδρýlιατα η §ιινερlιο.rßο θα μπορα{ισε γα εßγαιαΚüμΤ1 ΠΙΟ ÜμεσΤ1, Τσ Ýργο του Ινfετρü και σι επιμÝρουò εργασßεò πσυ γßγσγται σεαυτü μποροýν να αποτε}Ýσουν αφορμÞ γr« ep*uri, -ilοη* εργασιþν κα,ισυμμεΤΟΧÞ ΤΦν φΟlΤητþν στιò εργασßεò του^ μÝσω ,rρα*τr-,οηß ßß-*; *υα ερ|οΠρωΤΟΠΟρlαΚü ΚαΙ γΙ αττü αποτελεß και μηναδßκη εκπαιδευτικÞ ε;_ιπειρßα. ' ]

APGPG 4Ο

α., ßß κατασκευÞ καß η ο?ωκßιrßρωση του Ýργου γßνεται και ?ι αφορμτ1 γßα τηντροþθηση sι,αλ?ακτικοý.τρüπου ζωÞò και κυκλοφορßα,ò μÝσα σπ1 πüκ1, Η' τροβολÞ και παροχÞ α-πü τοιιò αημ,ουò κα1 τοι)ò σL}ºτκοιν(τ)νιαχοýò φορεßò ηò
*#Ι; ΗΠÝ*$ :":'ηò 

ε":Üò c}'*Ι$ηραΙμ*οου οοß.,':;;ρηστοι1 μο,,τÝýι; μετακÞσηlΞ βε τξν εßικο},_'
?Ξ (Α,Λι, 59§2) κυι γρ:Þγcρη πρ*σβ*:.αη στην πýß;η'μÝ το }-.ßετρü 

",ο,rΙ"* 
}"*,,.*,.,{ ο-ο"ρε,-.ß ;;;ò

βΙ,ºj,:ρß{{#'βß 1γ,^ξ'ò 
α; η *ü.χ,1 χρÞοη'«υ ÜυτοκηÞτου sνþ παρÜßλτ1},ο ενισχυειl .ΔOγ; Β, οεευπ,κßß οικολογικοýò τρüπουò μετακßνÞσÞò.

βß ΛüγßΟ 'Των εργα:σιþν τΟιß _ΙιΑετρ* Þρθτ,,, και ιι,.lνε;τζýL*, yg Ýρχονται στο φý]òαρΧαΙΟ?,εγΙΚÜ ε';ρÞματα ιδιαßτÝρηò πο}.ιτιστÞò οξßßò. τα αρχα,ιολογικÜ αυτÜε¸ρÞβαΤα εßναΙ η πσ},ιπστικÞ κληρßνομιÜ ηò πühò, *ßρ*r*ò μθ τογ οποßο αυτÜýα προβληθοýν ýα αναδεßξει τη ,1μουr*Þ ιστορßαη, 
"ßß,ηr Ι;;;;;#;;;

με ΤΟ ΠÝρασμα τωνºρüνων Τα αρχαιο}ωγßκÜ ευρÞμþ;;"r"φÝρουν σημαγτικÜΚαΙ σΤtj συγΧρΟνη Θεσσαλονßκº Η προβψ_«ο, Þ ÝκθεσÞ 
"üυò 

,.rrοοεß γα γßγειΠüλΟò Ý¸ηòπο?λτ',τν τουρτστιß:ν *«.,,ο. οοοδεßξει 
"ηr);?rι ;. ,ßολr"ιοτυ.ü κÝγτρο.

ý ΤΟ ßνΙεΤρü μεΤαΤρÝΠει ηßßÝο^; την Φεσσα?,ονßκη σε μια σýγχοσνη ευρωπαßκÞ πüß"'1.' j\4ια πüλη με φυσικÞ ομορφιÞ με κòυλτοýρ« ««ß;λÝ;;;ß. üm εκεßγα τα μÝσα7η9ι*ι χÞγ6ιΙ*ιν,ειιχÜριστη rη ζßrΙ κα1 τ,ηγ μετακßνηση Þν πü}η. Οι ΔÞμοq οεΙjΤΤgρΙξ$ò Κüσ;-ιοò, τΟυρlστ,ßκοß κα.ι πο}..ιτιÝrικοß φüρÝßò "j"ρτ.ιοþ ,ηr, Jλr]'μ;-ι^.'
ΤΙò σηγgργασßεò τουò με παρÜγοτ,,τεò του .òο;".ρ*οrß «ο.'μÝ** πο}_ιτιστικþγσονεργασþν και φüρσυμ.

ΑΡΦΡΟ 5ο

Για την εκπÞρωση των üρι*,ß του }.,{,"ημòνßου δημιουρτο,ý-νταß ομÜδεò εργασßαò απüεκεlν,.1 τ-α, μÝρη που κÜθε φαρÜ kar 
'λνÜ.λογο 

ß; 
-ßlν- 

ηερΙοrαση θεò,ιροýντατ τακατÜλ}ιη2,α για την εππυγα των εκÜστοτε^σκοπþν, τßò ομÜδεò αυτÝò εργασßαò θασττßρßζαι τα προσωπικü που θα διατßθεταικÜθε φορÜ. ο. ομ,ιευò 
";;;;;¸;"μü "ου



θα καταλÞγουν σε κÜποια συμφωνßα θα υποβÜλουν τα σχδτlκÜ σýμφωνα Üυνεργασßαòστα αρμüδια üργον1 ,rο *μβο},λομÝναßν Ιrρο«υψÝü#να εγκριθεß το περιεχüμενüτοl}ò και η 1)πογρα(ρý τουò,

ΑΡΦΡΟ 6Ο

Η αναζÞτηση και 1 εξlσφÜßαση των.οικονομικþν πüρων για την υλοποßηση των¸ροαναφερüμενων θα εξετÜζeται κατÜ ηυρþ**1. τÜ εòο'εα ηÝυ «αο* ßοριΙ θααπαιτοýγταò θα με}"ετþ*;ται και πÜτ,τα θα εξc*ρrωνr*, *rrü τα òφÝλη πο¼ τα μÝρη θαò,:ποκομßσοιßν με},.λε,ντικÜ- Στüχοò εßν.αι πþτα; η üοü«*μυοη üσσ το δυνα;τýνπερισσüτερων οφελþν με üσο το-δýγατüν μικρüτερο κ;;;ò Ο κÜθε συμβαλλüμενοòθα συμμετÝγβl στ{ò κοινÝ6 δρÜσειò με χρηματßκü ποσü Þ με την ταροχÞ πüprιlv üπιι,τζδιÜθεση fρρO]η εξσπλισυοý, ανΟdΟιητßου δυυ«μr«οý. Ο'συμβαλλüμανοò θα εκτιμÜκÜθε φορÜ τον τρýπο, το Ýýροò *ο, 
"η 

διÜφκεια ;βrrυ;"Üß"ου οrrò κοινÝò δρÜσειò,

ΑΡΦΡΟ 7ο

α'l ¼λ-οι οι üροι του γσρüιιlοò Μνημονßου σινοριοl-ογοýνται οr-,σιßυδειò, η δευ},"+ποßησÞ τουò θα τßιεß σýμφ-*.ο ßß* ,r1 γ*ßτοθε.Jα, ο*υ δ*rrυ, ττlν ßδρυση κgl η},εττουργßα τ?ºò εταιρεßαò βÝßωò ν, ¸sÝlβbι) «ο, 
"ηο:.«"eτ*ση 

το.υ Ýργου το,υh{ετρü Φεσσαß,σ,,ßκ η ò.

Το παρüν ßτßνημüνιο δýνατατ να αναθευ;ρεφατ τιε κοτ"η ατGφαστι των μερþνπροκειμÝνου να γßνουν τροποποιÞσειò Þ συμπΙηρþουrò, Üν'αυrü κριθεß αναγκαßο.
Τα μÝρη μποροýν, οποτεδÞποτε, με ρητÞ δÞλωσÞ τουò, να αποχωρÞσουν απα τοπαρÜν μυlμüνιο :χωρßòκαμßα -υοÝrr.*,'
]ΙτÝα μÝρη μποροßν μελλοντικÜ 1,/θ σι*",τπογρÜψου.,, το παρüιι λ{.;ημüνιοΣτνεργασßαò,

DI

¾)
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l. ΔÞμαρχοò Θεσσαλονßκηò
κ. IωÜτ,νηò ΜπουτÜρηò

2. _Γενικüò ΓραμματÝαò ΑποκεντρωμÝνηò Διοßκησηò
Μακεδονßαò - ΘρÜκηò
κ. Θýμιοò Σþκοò

3. ΔÞμαρχοò ΚαλαμαριÜò
κ. Θεοδüσηò Μπακογλßδηò

4. Πρýτανηò Α.Π.Θ.
κ. IωÜννηò Μυλüπουλοò

5. ΔÞμαρχοò Παýλου ΜελÜ
κ, ΔιαμαντÞò Παπαδüπουλοò

6. ΔÞμαρχοò Κορδελιοý Ευüσμου
κ. ΕυστÜθιοò Λαφαζανßδηò

º. Πρýτανηò Πανεπιστημßου Μακεδονßαò
κ. IωÜwηò Χατζηδημητρßου

8. Πρüεδροò ΕΣΗΕΜ-Θ
κ. Μüσχοò Βσßτσßδηò

9. Πρüεδροò Ε.Κ.Θ,
κ. Παναγιþττ1 Τσαραμπουλßδη

10. Πρüεδροò ΤΕΕ /ΤΚΜ
κ. ΑναστÜσιοò Κονακλßδηò

1Ι, Πρüεδροò ΕΒΕΘ
κ. ΔημÞτριοò ΜπακατσÝλοò

//-,
/'Ι2,βρüεδροò ΕΕΘ
\--,/ χ. ΜιχÜληò Ζορπßδηò

Ι3. Πρüεδροò ΒΕΘ
κ. Παναγιþτηò Παπαδüπουλοò

14. Πρüεδροò ΟΕΕΝΘ
κ. IωÜwηò Μανδρινüò

15. Πρüεδροò Α .ΤΕΙ Θεσσαλονßκηò
κ. Παýλοò Καρακολτσßδαò


