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Τίτλος Πράξης: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ" 

Κωδ. MIS: 5016100 

Περιγραφή Πράξης: Η πράξη διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

 1ο Υποέργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ 

ΜΑΚΡΗΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Κατασκευή των έργων βελτίωσης του παράπλευρου δικτύου (παράλληλοι και 

κάθετοι) του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα εντός των ορίων 

της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης και πιο συγκεκριμένα από τη Διάβαση που 

εξυπηρετεί τους οικισμούς Σκοπής και Πελάγους έως την Διάβαση του οικισμού 

Μάκρης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: περιορισμένες χωματουργικές εργασίες 

οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών διαμορφώσεων, μικρά τεχνικά έργα, 

οδοστρωσία και ασφαλτικές εργασίες, εργασίες σήμανσης και ασφάλισης. 

Συνολικά προβλέπεται βελτίωση του δικτύου παράδρομων σε μήκος ~ 15km 

καθώς και η διαμόρφωση κυκλικού κόμβου επί της οδού Ναυπλίου για την 

αναβάθμιση της κυκλοφοριακής σύνδεσης των παράδρομων. 

 2ο Υποέργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ 

ΜΑΚΡΗΣ- ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις-επιτάξεις σύμφωνα με τη μελέτη 

Κτηματολογίου για την απόκτηση γης για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της 

εργολαβίας. 

 3ο Υποέργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ 

ΜΑΚΡΗΣ- Ο.Κ.Ω. 

Μετατόπιση - αποκατάσταση δικτύων Ο.Κ.Ω (δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, 

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) από το εύρος των οδών του παράπλευρου δικτύου εφόσον θίγονται 

από τις προβλεπόμενες εργασίες του Υποέργου 1. 

Στόχοι:  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές 

υποδομές δικτύων καθώς εξυπηρετούνται οι μεταφορές εντός του Δήμου 

Τρίπολης και οι συνδέσεις με τον Αυτοκινητόδρομο Κορίνθου- Τρίπολης- 

Καλαμάτας. Παράλληλα υπάρχει άρση των εμποδίων που υπάρχουν στο 

παράπλευρο δίκτυο λόγω της κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου.  

 Βελτίωση των συνδέσεων με το κύριο οδικό δίκτυο (Εθνικές Οδοί Τρίπολης-

Άργους, Τρίπολης-Μεγαλόπολης-Καλαμάτας, Τρίπολης- Πύργου, Τρίπολης-

Σπάρτης και Επ.Ο. Τρίπολης-Άστρους) αλλά και με τους Διευρωπαϊκούς 

Άξονες (Αυτοκινητόδρομός Κόρινθος- Τρίπολη-Καλαμάτα). 

 

Αποτελέσματα: Με την προτεινόμενη πράξη βελτιώνονται οι μετακινήσεις στο Μαντινειακό 

Οροπέδιο επ' ωφελεία των παραγωγικών (γεωργικών και κτηνοτροφικών) 

δραστηριοτήτων ενώ με την βελτίωση των συνδέσεων με το βασικό οδικό δίκτυο 

του Νομού Αρκαδίας επιτυγχάνεται βελτίωση της προσβασιμότητας προς 

Τουριστικές περιοχές (Άστρος και ανατολικά παράλια Πελοποννήσου, Καλαμάτα) 

αλλά και περιοχές με Αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον (π.χ. Άργος, 

Μυκήνες, Σπάρτη, κ.α.) που εξυπηρετούνται με τον Αυτοκινητόδρομο.-Ικανοποιείται 

η επενδυτική προτεραιότητα καθώς ενισχύεται η περιφερειακή κινητικότητα μέσω 

της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ 

(Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολης-Καλαμάτα).Ωφελούμενοι από την 

προτεινόμενη Πράξη είναι: - Οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης αλλά 
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και των οικισμών του Καλλικρατικού Δήμου (Σκοπή, Θάνας, Πέλαγος, Μάκρη, κ.α.). 

- Οι χρήστες του Αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας κατά την έξοδό 

τους προς την Τρίπολη ή κατά την είσοδό τους σε αυτόν. Παράλληλα επισκέπτες, 

μόνιμοι παραθεριστές και τουρίστες που επισκέπτονται την Πελοπόννησο καθώς 

ενισχύεται η συνδεσιμότητα με τον Αυτοκινητόδρομο (ΔΕΔ-Μ) και βασικούς οδικούς 

άξονες της Πελοποννήσου. - Ενισχύονται οι εμπορικές και βιοτεχνικές χρήσεις που 

έχουν αναπτυχθεί επί των Παράδρομων ενώ βελτιώνονται οι δυνατότητες 

ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων.- Πληθυσμός που δραστηριοποιείται στον 

πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία) στους οικισμούς του Μαντινειακού 

Οροπεδίου αλλά και με το εμπόριο καθώς ενισχύονται οι δυνατότητες μεταφοράς 

προϊόντων εντός και από και προς την Τρίπολη. 

Χρηματοδοτική 

συνδρομή Ένωσης: 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 


