
 

 

Σρίπολη, 20 Νοεμβρίου 2010 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ 
"ΚΟΡΙΝΘΟ – ΣΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΣΑ"  

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΑ ΔΙΟΔΙΑ 
 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ του αυτοκινθτόδρομου «Κόρινκοσ – Τρίπολθ – Καλαμάτα και κλάδοσ Λεφκτρο – 

Σπάρτθ»,  προχωροφν με ταχείσ ρυκμοφσ.  

 

Με τθν παράδοςθ ςε λειτουργία του νζου τμιματοσ Τρίπολθ-Ακιναιο (μικουσ 12,5 χλμ.), οι μετακινοφμενοι 

ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ μια ενιαία διαδρομι μζςω αυτοκινθτοδρόμου ςε μικοσ 108 χιλιομζτρων, από τθν 

Κόρινκο ζωσ και το Λεφκτρο (ευρφτερθ περιοχι Μεγαλόπολθσ). 

 

Με βάςθ τα προβλεπόμενα από τθ Σφμβαςθ Παραχϊρθςθσ του Ζργου «Μελζτθ, Καταςκευι, 

Χρθματοδότθςθ, Λειτουργία, Συντιρθςθ και Εκμετάλλευςθ του αυτοκινθτόδρομου Κόρινκοσ - Τρίπολθ - 

Καλαμάτα και Κλάδοσ Λεφκτρο –Σπάρτθ» (νόμοσ 3559/2007), από τα μεςάνυχτα τθσ Δευτζρασ 22 προσ Τρίτθ 

23 Νοεμβρίου 2010 (ϊρα 0:00 τθσ 23/11/2010), κα ιςχφςουν οι ακόλουκεσ αλλαγζσ ςτθ λειτουργία των 

ςτακμϊν διοδίων του αυτοκινθτοδρόμου:  

1. Τίκεται ςε λειτουργία ο ςτακμόσ διοδίων Αςζασ, μεταξφ των κόμβων Τρίπολθ-Νότια (11) και  

Ακιναιο (12). Η χρζωςθ κα γίνεται και ςτισ δφο κατευκφνςεισ του αυτοκινθτοδρόμου. 

2. Εφαρμόηεται χρζωςθ 0,04 ευρϊ/χλμ. (κατθγορία 2, ςε τιμζσ 2003, χωρίσ ΦΠΑ), ςε όλουσ τουσ 

ςτακμοφσ διοδίων του Ζργου.  

 

Στον πίνακα που ακολουκεί ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι χρεϊςεισ διοδίων με βάςθ τα ανωτζρω:  

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΘΟΒΟΤΝΙΟΤ ΝΕΣΑΝΗ ΑΕΑ 

Κατηγορία 
Προσ 

Ακινα 

Προσ 

Καλαμάτα 

Προσ 

Ακινα 

Προσ 

Καλαμάτα 

Προσ 

Ακινα 

Προσ 

Καλαμάτα 

1 - Δίκυκλα, τρίκυκλα 1,60 € 1,60 € 1,50 € 1,50 € 1,20 € 1,20 € 

2 - Οχιματα με φψοσ ζωσ 

2,20 μ. 
2,30 € 2,30 € 2,20 € 2,20 € 1,80 € 1,80 € 

3 - Οχιματα με 2 ι 3 

άξονεσ και φψοσ 

μεγαλφτερο από 2,20μ. 

5,90 € 5,90 € 5,60 € 5,60 € 4,50 € 4,50 € 

4 - Οχιματα με 4 ι 

περιςςότερουσ άξονεσ 

και φψοσ μεγαλφτερο 

από 2,20μ. 

8,20 € 8,20 € 7,80 € 7,80 € 6,30 € 6,30 € 

  

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

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνδρομθτϊν e-PASS.  


