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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ύζθεςε γηα ηε βέιηηζηε ιύζε
ζηε ράξαμε ηεο νδνύ Καιακάηαο – Ρηδόκπινπ

Η βέιηηζηε ιύζε γηα ηε ράξαμε ηεο επαξρηαθήο νδνύ Καιακάηαο – Ρηδόκπινπ
ήηαλ ην αληηθείκελν ζύζθεςεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ην κεζεκέξη
ππό ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ Μαλώιε Αγγειάθα, θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ
Γεκάξρνπ Μεζζήλεο ηάζε Αλαζηαζόπνπινπ, ηνπ επηθεθαιήο ηεο
κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο Νηθνιάνπ Σδώξηδε, ηνπ επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο
αληηπνιίηεπζεο Κσλζηαληίλνπ ππξόπνπινπ θαη ησλ αληηδεκάξρσλ,
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γηάλλε Σζνύζε θαη Γ.Δ. Μεζζήλεο Γηώξγνπ
Αζαλαζόπνπινπ.

Καηά ηε ζύζθεςε, πνπ έγηλε ζε ζπλέρεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ζηε Μεζζήλε, γηα ην ίδην ζέκα, ζηηο 10 Μαΐνπ, ζπδεηήζεθαλ νη
παξαηεξήζεηο πνπ είρε δεηήζεη ν Γήκνο λα ιεθζνύλ ππόςε ζηελ νξηζηηθή
κειέηε, πξνζαξκνζκέλεο, βεβαίσο, ζην αλαπηπμηαθό κνληέιν ηνπ Γ.Π..
Μεζζήλεο.
Ο θ. Αγγειάθαο αλαθνίλσζε ηηο νξηζηηθέο πξνηάζεηο, πνπ πξνήιζαλ από ηε
ζπλεξγαζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπο κειεηεηέο.
πγθεθξηκέλα, ζηελ νξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο ζα ιεθζνύλ ππόςε νη
αθόινπζεο παξαηεξήζεηο:

I.

Να αληηθαηαζηαζνύλ νη ηξείο (3) ηεηξαζθειείο ηζόπεδνη θόκβνη
(Ι.Κ.4, Ι.Κ.5 θαη Ι.Κ.6) από ηζάξηζκνπο ηζόπεδνπο θπθιηθνύο
θόκβνπο.

II.

Να ππνβηβαζηεί ε εξπζξά ηεο αξηεξίαο, όπνπ απηό είλαη δπλαηό,
ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο Οδνπνηίαο θαη ηελ
αλώηαηε ζηάζκε πιεκκύξαο ζηελ πεξηνρή.

III.

Σν ηκήκα ηεο νδνύ πνπ δηέξρεηαη εληόο πεξηνρώλ όπνπ
πξνβιέπεηαη από ην εγθεθξηκέλν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην ηνπ
Γήκνπ Μεζζήλεο, (ΦΔΚ304/ΑΑΠ/26-6-2009), ε δεκηνπξγία δσλώλ
Β’ θαηνηθίαο θαη ηνπξηζκνύ, σο επί ην πιείζηνλ εθαηέξσζελ ηεο ππό
κειέηε νδνύ, (από θόκβν Αλάιεςεο έσο ηε γέθπξα ηνπ πνηακνύ
Πάκηζνπ Υ.Θ.9+000), λα θαηαηαρζεί ζηελ νκάδα νδώλ Γ,
ιεηηνπξγηθήο

βαζκίδαο

ΙΙΙ

θαηά

ΟΜΟΔ-ΛΚΟΓ,

κε

κέγηζηε

επηηξεπόκελε ηαρύηεηα 50 ρηι./ώξα.
IV.

Γηα ην ηκήκα απηό ηεο νδνύ, (από Υ.Θ. 6+000 έσο ηε γέθπξα ηνπ
πνηακνύ Πάκηζνπ Υ.Θ. 9+000), λα πξνζαξκνζηεί ε δηαηνκή β4λ*
ηεο

εγθπθιίνπ

41/2005

ζε

δηαηνκή

αζηηθνύ

ηύπνπ,

κε

αληηθαηάζηαζε ηνπ ακθίπιεπξνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο κε λεζίδα
θαη ησλ πιεπξηθώλ δηακνξθώζεσλ κε πεδνδξόκηα πιάηνπο 3,0 κ.

V.

ην ηκήκα απηό, ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο από θαη πξνο ηηο
εθαηέξσζελ ηδηνθηεζίεο ζα θαζνξηζηεί κέζσ ησλ πνιενδνκηθώλ
κειεηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γεληθνύ
Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.

VI.

Από ηε Υ.Θ.6+000 θαη κέρξη ηνλ ηζόπεδν θόκβν Ι.Κ.4, πξνο βνξξά,
όπνπ δελ πξνβιέπεηαη πνιενδόκεζε, λα πξνβιεθζεί ζηεζαίν
αζθαιείαο, ζην πέξαο ηνπ πεδνδξνκίνπ.

VII.

ηνλ ηζόπεδν θπθιηθό θόκβν Ι.Κ.6. λα ππάξμεη πξόβιεςε γηα
κειινληηθή ζύλδεζε κε ηνλ ηζόπεδν θπθιηθό θόκβν θαηάιεμεο ηνπ
ζπλδεηήξηνπ θιάδνπ Α/Κ Θνπξίαο (επί ηεο πθηζηάκελεο Δ.Ο.82). Η
ζύλδεζε απηή ζα ζπκβάιεη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο ππεξηνπηθήο
θπθινθνξίαο, απνζπκθνξώληαο ηελ αλσηέξσ Δ.Ο. θαη ηε Γπηηθή
είζνδν Καιακάηαο, ζπλδένληαο ηαρύηεξα θαη αζθαιέζηεξα ην έξγν
παξαρώξεζεο κε ην λέν έξγν.

VIII.

ύκθσλα κε ηελ Αξ. πξση. ΓΜΔΟ/2524 8-11-2012, ε Υ.Θ. 0+800
ηνπ κε ηελ παξνύζα ΑΔΠΟ αδεηνδνηνύκελνπ έξγνπ, ηαπηίδεηαη κε
ην πέξαο ηνπ ππό αδεηνδόηεζε έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπ νδηθνύ
άμνλα Πύινο – Ρηδόκπινο (Υ.Θ. 25+709,30). Με βάζε ην
παξαπάλσ, κεηά ηε Υ.Θ. 0+259,77, λα εμεηαζηεί θαη ελαιιαθηηθή
ιύζε ζύλδεζεο ηνπ παξόληνο έξγνπ κε ηνλ ππό αδεηνδόηεζε νδηθό
άμνλα Πύινο – Ρηδόκπινο, κε ζηόρν ηελ όζν ην δπλαηό
πιεξέζηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπγθνηλσληαθώλ αλαγθώλ ηεο
πεξηνρήο, ηελ επαύμεζε ηεο ζπλεξγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δύν
έξγσλ θαη ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο θαηαζθεπήο ηνπο.

Σα λέα δεδνκέλα ζα ζπδεηεζνύλ ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Μεζζήλεο, πνπ ζα ζπγθιηζεί άκεζα.
Κιείλνληαο ηε ζύζθεςε, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηόληζε όηη ν ρξόλνο γηα
έληαμε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη ειάρηζηνο, αθνύ νη πόξνη
πξνέξρνληαη από ην ΔΠΑ θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα έρεη
νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015.

