Σρίπολη, 11 Μαρηίοσ 2010

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΓΙΟΓΙΩΝ ΣΟΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ
ΚΟΡΙΝΘΟ-ΣΡΙΠΟΛΗ / ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΑΝΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΝΙΟΠΔΓΩΝ ΚΟΜΒΩΝ
Από ηα κεζάλπρηα ηεο Κπξηαθήο 14 πξνο Γεπηέξα 15 Μαξηίνπ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο
ύκβαζεο Παξαρώξεζεο (Ν. 3559/2007), εθαξκόδνληαη νη εμήο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
απηνθηλεηνδξόκνπ Κόξηλζνο-Σξίπνιε:
1. Η ρξέσζε ζα γίλεηαη και ζηις δύο καηεσθύνζεις ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ
Γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, νη νδεγνί παξαθαινύληαη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαηά ηελ
πξνζέγγηζε ζηνπο ζηαζκνύο δηνδίσλ παζνβνπλίνπ θαη Νεζηάλεο θαη ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο.
2. Οη ηιμές διοδίων δηακνξθώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ύκβαζεο Παξαρώξεζεο θαη
ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπληειεζηή ΦΠΑ 21%, σο αθνινύζσο:
Καηεύθσνζη
ΣΑΘΜΟ
Καηηγορία 1
(δίθπθια, ηξίθπθια)

Καηηγορία 2
(νρήκαηα κε ύςνο έσο 2,20 κ)

Προς Σρίπολη-Καλαμάηα

Προς Κόρινθο-Αθήνα

παζνβνύλη

Νεζηάλε

παζνβνύλη

Νεζηάλε

1,00 €

0,90 €

1,00 €

0,90 €

1,40 €

1,30 €

1,40 €

1,30 €

3,60 €

3,40 €

3,60 €

3,40 €

5,00 €

4,80 €

5,00 €

4,80 €

Καηηγορία 3
(νρήκαηα κε 2 ή 3 άμνλεο θαη
ύςνο κεγαιύηεξν από 2,20 κ)

Καηηγορία 4
(νρήκαηα κε 4 ή
πεξηζζόηεξνπο άμνλεο θαη
ύςνο κεγαιύηεξν από 2,20 κ)

Η αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ ηζρύεη γηα όινπο ηνπο κεηαθηλνύκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπλδξνκεηώλ ηεο Αηηηθήο Οδνύ (e-PASS).
Με ηηο λέεο ηηκέο ε ρξέσζε γηα ηε κεηαθίλεζε κεηαμύ Κνξίλζνπ θαη Σξίπνιεο κεηώλεηαη αλάινγα κε
ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο κέρξη θαη 7%.

3. Παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία ν νέος κόμβος Αγ. Βαζιλείοσ Κορινθίας, ν νπνίνο πιένλ ζα
εμππεξεηεί κε αζθάιεηα ηε ζύλδεζε ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ κε ηνλ Αγ. Βαζίιεην, ην παζνβνύλη
θαη ηηο Αξρ. Κιεσλέο.
4. Παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία ν νέος κλάδος ειζόδοσ ζηον κόμβο ολομού Κορινθίας, γηα
ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε θαηεύζπλζε από νινκό πξνο Αζήλα.
εκεηώλεηαη επίζεο όηη ε θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ "Απηνθηλεηόδξνκνο Κόξηλζνο-Σξίπνιε-Καιακάηα θαη
Κιάδνο Λεύθηξν-πάξηε" εμειίζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ύκβαζεο Παξαρώξεζεο:
Οη βειηηώζεηο ηνπ πξνϋπάξρνληνο ηκήκαηνο Κόξηλζνο-Σξίπνιε έρνπλ νινθιεξσζεί ζην
κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο.
Δληόο ηνπ Μαξηίνπ 2010 μεθηλά ε ιεηηνπξγία ηξηώλ λέσλ ζηαζκώλ αλεθνδηαζκνύ θαπζίκσλ
(παζνβνύλη πξνο Καιακάηα, παζνβνύλη πξνο Αζήλα θαη Νεζηάλε πξνο Αζήλα), νη νπνίνη
καδί κε ηνλ πξνϋπάξρνληα ΔΑ «Αιέα» (κεηά ηε ζήξαγγα Αξηεκηζίνπ, πξνο Καιακάηα)
αλακέλεηαη λα δώζνπλ νξηζηηθή ιύζε ζηα δεηήκαηα αλεθνδηαζκνύ κε θαύζηκα ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν.
Δληόο ηνπ 2010 ν απηνθηλεηόδξνκνο ζα ιεηηνπξγεί έσο θαη ην Λεύθηξν Αξθαδίαο
(Μεγαιόπνιε), ελώ ε παξάδνζε ησλ ηκεκάησλ έσο Καιακάηα θαη πάξηε αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζεί ην 2011 θαη 2012 αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο.
Ο ΜΟΡΔΑ βξίζθεηαη, όπσο πάληα, δίπια ζηνπο κεηαθηλνύκελνπο ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν, κε
ππεξεζίεο πνπ δηαξθώο αλαβαζκίδνληαη:
ήμερα: Νέν Κέληξν Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο, ηειεθσληθή εμππεξέηεζε πειαηώλ –
αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο «1866», θηλεηέο κνλάδεο πεξηπνιίαο-ζπληήξεζεο-επέκβαζεο,
δσξεάλ νδηθή βνήζεηα.
Πολύ ζύνηομα: Σειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο, θιεηζηό θύθισκα ηειεόξαζεο, πηλαθίδεο
κεηαβιεηώλ κελπκάησλ.

