
 

 

Σρίπολη, 5.5.2016 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ "ΛΕΤΚΣΡΟ - ΠΑΡΣΗ" ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 
ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΟΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ "ΜΟΡΕΑ"  

 

Με τθν παράδοςθ ςε λειτουργία του νζου οδικοφ τμιματοσ Λεφκτρο - Σπάρτθ (μικουσ περίπου 46 χλμ.), θ 

Ακινα, θ Καλαμάτα και θ Τρίπολθ ζρχονται πιο κοντά ςτθ Σπάρτθ, με τθν άνεςθ, τθν αξιοπιςτία και τθν 

αςφάλεια ενόσ ςφγχρονου αυτοκινθτόδρομου.  

 

Στθ διαδρομι προσ τθ Σπάρτθ μζςω του νζου τμιματοσ, οι οδθγοί κα απολαμβάνουν τισ ίδιεσ υψθλισ 

ποιότθτασ υπθρεςίεσ άνεςθσ και αςφάλειασ που παρζχονται και ςτον υπόλοιπο αυτοκινθτόδρομο, όπωσ: 

 24ωρθ εποπτεία και διαχείριςθ κυκλοφορίασ, με περιπολίεσ οδικισ αςφάλειασ και ομάδεσ άμεςθσ 

επζμβαςθσ 

 Τθλεφωνικό αρικμό ζκτακτθσ ανάγκθσ (τον τετραψιφιο «1025»)  

 Δωρεάν οδικι βοικεια για μετακίνθςθ των ακινθτοποιθμζνων οχθμάτων ςε αςφαλζσ ςθμείο 

 Ηλεκτρονικά διόδια για τουσ χριςτεσ πομποδεκτϊν που ςυμμετζχουν ςτθ διαλειτουργικότθτα 

 24ωρθ λειτουργία Στακμϊν Εξυπθρζτθςθσ Αυτοκινθτιςτϊν (Σ.Ε.Α.) 

 

Βάςει των προβλζψεων τθσ Σφμβαςθσ Παραχϊρθςθσ του ζργου «Μελζτθ, Καταςκευι, Χρθματοδότθςθ, 

Λειτουργία, Συντιρθςθ και Εκμετάλλευςθ του αυτοκινθτόδρομου Κόρινκοσ - Τρίπολθ - Καλαμάτα και Κλάδοσ 

Λεφκτρο –Σπάρτθ» (Ν. 3559/2007), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, από τα μεςάνυχτα τησ Κυριακήσ 8 

Μαΐου προσ Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 (ϊρα 00:00 τθσ 9/5/2016), τίκεται ςε λειτουργία ο μετωπικόσ ςτακμόσ 

διοδίων Πετρίνασ. 

 

Το  αντίτιμο των διοδίων τελϊν ςτον νζο μετωπικό ςτακμό διοδίων Πετρίνασ είναι ανάλογο του μικουσ του 

τμιματοσ του αυτοκινθτοδρόμου και κακορίηεται από τθν προαναφερκείςα Σφμβαςθ Παραχϊρθςθσ. Οι 

τιμζσ ανά κατθγορία οχιματοσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 

Κατηγορία οχήματοσ 
υμβατική τιμή ςτην 

κατεφθυνςη προσ Αθήνα 

υμβατική τιμή ςτην 

κατεφθυνςη προσ πάρτη 

1 - Δίκυκλα, τρίκυκλα €2,00 €2,00 

2 - Οχιματα με φψοσ ζωσ 2,20 μ. €2,85 €2,85 

3 - Οχιματα με 2 ι 3 άξονεσ και 

φψοσ μεγαλφτερο από 2,20μ. 
€7,20 €7,20 

4 - Οχιματα με 4 ι περιςςότερουσ 

άξονεσ και φψοσ μεγαλφτερο από 

2,20μ. 

€10,10 €10,10 

  

Ο τιμοκατάλογοσ περιλαμβάνει ΦΠΑ 23% και κα ιςχφει για όλουσ τουσ μετακινοφμενουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κατόχων θλεκτρονικϊν πομποδεκτϊν.  


