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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ '

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη,
. ". 45445.lωάννινα

Τηλ.: 2653360026-2653360030
Fax: 2651062794

Email: .zitsa@zitsa.goy.gr

'",'''

Ελεούσα,09/12/2016

Aρ~θμ.Πρωτ.: 17907

I!QQs;.
.Υπουργό Υποδομών &

' .... Μεταφορών, Χρ.Σπίρτζη
"Υφυπουργό, Ν.
. ,νιαυραΥ"';η

- Γ.Γ. Δη,ιοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
ΠαναγιώτηΚορκολή

-

ΘΕΜΑ:«Δημοπράτησητμήματός του οδικού άξονα Ιωάννινα'- Κακαβιά.,

Αξιότιμε κύριέ Υπουργέ,. .

Κατα.την πρόσφατη επίσκεψή σας στα Ιωόννινα μετά την περιοδεία σας στον
υπό κατασκευή .οδικό άξονσ. της Ιόνιας οδού όε δηλc::ισειςσας αναφερόμενος
μεταξύ άλλων στο τμjιμα Ιωάννινα - Κακαβιά, όπως αυτές αποτυπώθηκαν
στα TOffiKQ μέσα E\'J]ptpωoηs, τονίσατε πως:« Πρώτα πρέΠει να ολοκληρώσουμε
TIS JlilireS και στη συνέχεια να αναζητήσουμε χρηματοδότηση».
Θα θέλcφε λοωόν να σας υπενθυμίσουμε (σας εnισυνάmουμε και τη σχετική
αλληλόγραφία) πως σόμφωνα το υπ' αριθμ.ΔΟΥ/οικ/1632/23-3-2016
ενημερωτικό σημείωμά του Τμήματος Μελετών Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών .
Μελετών της Δ/νσης Οδικών Υποδομών που είχε διαβιβαστεί στο Δήμο
Ζίτσας απαντώντας στο υπ' αριθμ. 21407/22-12-2015 έγγραφό μας μεταξύ
άλλων επισημαίνεται ότι: «'Εχει ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών που
εΚΠΟ.νήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο; «Ολοκλήρωση της
μελέτης της Ιόνιας oδoύ_(~OΤΙKόςΆξονας) από το τέλος παραχώρησης έως

.την Κακαβιά» και έχει συντελεστεί η παραλαβή της μελέτης».
Ως εκ τούτου δεν κατανοούμε γιατί μέχρι σήμερα, αφού οι μελέτες έχοον
ολοκληρωθεί, δεν έχει εξετασθεί η δυνατότητα ένταξής του συγκεκριμένου
τμήματος σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας είναι το μοναδικό τμήμα
του βασικού κόρμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, !Ίου βρίσι:;εται
εκτός χρημςποδότησης. .

mailto:.zitsa@zitsa.goy.gr
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Η Δημοτική ΑΡΧήlίτσCiς θεωρεί μείζονος σημασίας θέμα τη συνέχιση της
Ιόνιας Οδού έως την Κακαβιά γεγονός ποη έχει επανειλημμένα ζητήσει με
επιστολές της με αποδέκτη κα.ι.εσάς.
Θεωρούμε πως η κατασκεηή τοη συγκεκριμένοη τμήματος συμβάλει στην
αναπτηξιακή προοπτική της περιοχής καθι;)ς.

• Διεηκολύνει την μετακίνηση αvθρι;)πc,)"και αyαθc~",
• 'Συνδέει τη μοναδικιi Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) ποη λειτοηργεί
στην Π.Ε. Ιωαννίνων με το λιμάνι της Hγoυμε~'ίτσας KCI\την Κακαβιά,

• Δημιουργεί νέα δεδομένα στην επικοινω\'ία με τη γείτονα Αλβανία και
• Αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια των διερχόμενων.

Ο Δήμος Ζίτσας οπός των παραπάνω. θεωρεί επιβεβλημένη την Kατασκεη~
του καθ"ώς η' κατάσταση της υπάρχοηοας Εθνικής Οδού Ιωαν\-ίνων -
Κακαβιάς,

• Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη κίνηση (διέλεηση) των
οχημάτων και .'

• Προκαλεί οοβαρότατα προβλήματα σε οικισμούς του Δι;μοη (το 1/3
σχεδόν του μήκους της. περίποη 20 χιλιόμετρα, διέρχεται από
πυκνοκατοικημένες περιοχές) με τα τροχαία aτηxήματa να είναι
καθημερινcr.

Λαμβάνοντας υπόψη τα napanCrvu) ε•.,ιμούμε ότι η σημερινή Ε.ο. θα πρέπει
να αποσυμφορηθεί το ταλ'lJΤεροδυνατό και αυτό μπορεί να ,καταστεί δυνατό
με την επέKτασηtης Ιόνιας οδοι; μέχρι την Κακαβιά ..
Με την κατασκευή της αηξάνονται οι δυνατότητες επενδύοεων οε μεταφορές,
βιομηχανία και τουρισμό καθώς ανοίγονται νέες αγορές. Επίσης. η ευκολία
στη μετακίνηση και η πρόσβαση στα IUJCrvvlvaπου παρέχουν βελτιωμένες
'υήηρεσίες ε•.Ήαίδωσης κάι' ιάΤρΙΚής περίθαλψης Έξαλείφει το αίσθημα
απομόνωσης και εγκατάλειψης στην περιοχή μας. ,.,.

Κύριε ΥπουρΥέ,
Από τα napancrvUJ γίνεται αντιληήτό πως μοναδικός μας στόχος όλο αητό το
διάστημα με τις παρεμβάσεις μας 'μέσω επιστολC;)Vκαι εγγράφων" είναι η
κατασκευήτοη έργου και για το λόγο αυτό θεωρούμε επιβεβλημένη ,τη
συνεργασία των ffi)ναρμόδιων . υπουργείων για την εξαοφάλιση της
χρηματοδότησης προκειμένου να ε•.,ελεσθεί και ολοκληρωθεί ο
συγκεκριμένος οδικός άξονας.

ΟΔήμαρχος Ζίτσα ς

Μιχάλης Πλιάιως .
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Αθήνα; J Arφιλιoυ 2016
Α.η.:..{ 2.Ό

Η ΔJEΥΘΥΝΤΡlA ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΥΑΙΤΕΛΙΑ ΧΑΡΑΡΗ
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Προς: Δήμο Ζίτσας
Λ.Ελευθερίας & Ευκλείδη
ΤΚ454 45 lωάννινα '

"~ θέμα.:,,, Κατασκευή %OII.oδtκΩιί-άξovα.lωά,wινα-, ~,
Κακαβιά
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ

gram-vpourgou@yme.gov.gr

Aνασtάσεως 2, ΠαπάΥος Χολαργός
15669
Αλεξάνδρα Καραβά
2106508206

-= -

Ταχ:'Δlνση:
Ταχ. Κώ5ιχας:
ΠληροΦορίες:
ΤηλέΦωνο:
fax:
email:
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£ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Σχετικά: ΤΟιnτ αριθμ 2Ί407Ι22-12-2015 έγγραΦό σας"., :.-~, ."~ .

ΥΠΟΥΡΓεIΟ YΠOίlOMΩN, ΜΕίΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Σε -απάντηση του υπ αριθμ 21407/22-12-2015 εγγράΦου σας, σχετικά με την "Kατασκεuή
,του oδuιo.; ~oνα ιω6vvινά - Κακαβιά ", σας διαβιβάζουμε συνημμένα την απ'άVΤηση της
αρμόδιας' Υπηρεσίας του ΥπουργεΙου Υη.ΜΕ.ΔΙ, (έγΥραΦο Γραφείου Υπουργοίι με αρ.
Πρωτ. 3419/30-3-2016),

ΣυνημUΈIIO:

Τομε αρ. 7tρωτ.3419/30-3-2016
έγγραφο του ΓραΦείουΥπουργού

5/0412016 11:05
, :!33M7201S1

--------------------- .. -
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜοκρΑτlΑ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.' .
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ1ΝΣΗ ΣΥΓΚ1ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ1ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΔ.Ο.Υ.)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ OΔOΠOίiAΣ &
ΚYl<ΛOΦOPΙAΚQN Μ.ΕΛΕΤΩΝ (ΡΙ

"!'~.
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Ταx.Δlνση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφοplες
Τηλέφωνο

: Λ. Αλεξάνδρας 19
: 10178 - Αβήνα ,
: Α. Αποατολό'πούλος
: 2106434568

J Προς . το Γρ.ΥπουΡΥοό
(υπόψη ιι.Καραβά)

θΕΜΑ: Αποστολή ΕνημερωπιιοΟ Σημειώματος

Κατόπιν προφορικής συνεννόησης και μετά την oλoιcλήρωση Km παραλαβή της
μελtτης «Ολοκλήρωση της μελέτης της Ιόνιας οδοό (Δuτ1K6ς Άξονας) από το τέλος
παραχώρησης έως την Κσκαβιά» σας αποστέλλουμε Ενημερωτικό Σημεlωμα για το
έργο κατασκευής τμ ήματος Ιόνιας Οδού με αρχή το τέλος της σύμβασης.
Παραχώρησης (ΧΘ 4+6001 και πέρας 10 τέλος του Α/ΚΚαλπακίου (ΧΘ 51+237,37).

Ο Διευθυντής Δ.ο.γ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥ ΛΟΣ
Πολ. Μηχ. με 8' β.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Ενημερωτικό ΣημεΙωμα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. ΧΑ,
2. ΣΑ 128
3. 'Δον/β
4. Μ.Παπαδόπουλο
5. Αντ.Αποστολόπουλο
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Για το έργο καιασκευής τμήμαrcς Ιόνιας 0000 με αρχή το τtλoς της σύμβασης Παραχιίιρηαης
ΙΧΘ 4+8001 και πέρας το τtλDς του Α/Κ Kαλπαιdoυ (Χθ 51+237,371 . .

Πρoβλtir£1αι:
• Η πλήρης κατασκευή αυτOKιvητoδρόμoυ συνολικού μήΚQUς 46,4 χλμ.

Ειδικότερα ο αυΤΟl(Jνηrόδρομος έxεισJ(£δlασθεllJE ταχύτητα μελέτης 100 km/h και με
διατομή που περιλαμβόνεl δύο (2) λωρΙδες κυΙιλσφορlας πλάτους 3,50m. ΚQI 3,75m η
ιιόθε μΙα και μΙα (1) λωplδα έκτακτης ανι1γκης πλότους 2,3Om αvό KατεOΘUνση. Η
κεντρική νησfδα έχει συνο/,u(ό πλάτος 3,15m, συμπεριλαμβανoμtνων των λωρlδων
καθοδήγησης και του αμφfnλευρoυ στηθαloυ ααφαλεloς (σIΝολικό. πλάτος του
αuτoιαvητOδρόμoυ 22.25m)

• Η κατααχευή πtvrε (5) Avισoπtδων Κόμβων :
1. ΑιΚ Κοσμηρ(ις-Ασβιατοχωρlou (Κ1) ο oriofo> προορΙζεταl να tξυττηρετήαει τη
σύνδεση 1ων ouααμ"",. κραμηράς, ΑσβεστοχωρΙou κσl Κόντιrntας με την Ιόνιο Οδό.
2. ΑΙΚ ΓραμμενοχωρlWν (Κ2) οπό/ος προορΙζεται να εξυπηρ£1ήαει τη .σύVΔΕσητων

. ακισμώiι Κόντσιιιας. Λοφίσκου, ΠετΡαλώνων, l1φότη, Γραμμ~lIOυ; BΊ:ί'(tνITlOU και
ΠoλιJΛΑφCΙυμε την Ιόνιο Οδό .
3. ΑιΚ Πασσαρώνος (Κ3) που προσρΙζεται να εξυττηρετήαr:ι τη σύνδεση των
περιοχών του βαρdolι τμήματος της Ιόνιας Οδού με ΤΟαεραδρόμιο, lη 81nΞ και 10
παλεoδoμlKό συγκρότημα της πόλης των ΙωαννΙvων και δευπρευόVTως παρέχει
πρόσβαση απόJπρOς την Ι6vια Οδό με lις δυη!ιtς περιοχές του Ν. lωαvvtνων αλλά
και τις αvατoλJΚές 10υ νομού θεαπρωήας
4. AJΚ ΖΙισας (Κ4) που πρooρfζεται να εξυττηρετήαr:ι τη σUνδεαη των oιιασμι.iιν !Ου τ.
Δ. Ζ/ταας αλλιι και lων oooαμώv nιlσ6λι και Νεοχώρl με την Ιόνια Οδό
5. AJΚ KαΡUών (Κ5) που πρooρlζεlαι να εξυπηρετήΟΣΙ τη σύνδεαη των οlκιαμών
.Καρυώv, Ααφόκας, Πεισαλloυ αλλά και OΙKιαμΏVτOU τ. Δήμου Κεντρικού ΖΑγαρ!ου

-. ,- , • .,..,....,.~~ ••.- __ H.-πλήρης. Kατααll£~Ioυ,oδιKoύ δiκΤUou".δηλοδή;,ΧωI!9ΤΟΡIlΥ!!<tς.~ρ\'ΤΙΙΙ\Ε.ς~¥ι;ι.......,. ~ "'......,.,.
Oδcστρωσtας και Ασφαλπκών, Καιααχευή '!Σ)(Vfκών Έργων (μικρό κσl ~εγω.σ), . . ..
Έργα αποχέτευσης - οπΟΟ'!ρόννιοης. σήμανσης - ασφάλισης, .Ηλα1ροφωιισμάς
τμημάτων Toυαυτoιaνηroδρόμoυ, των κόμβων, όλων των Γεφυρών, των δlOβάσεων
και των πλατυαμότων στάθμευσης. γπoδσμ~ 1ηλtφωvoδότησης, Eρνασlες άρδευσης
- φύτευαης και ερνααlες διαμόρφωσης του περιβόλλανrα Χώρου στον κηΡUΝΜένo
αρχαιολογικό χώρα Βορτοπού (περιλαμβανομένης της KατΑΑXΕUήςOIιιlcJlcOU).

• Η αποκατάσταση του ενκάpa1DU'ΙCOΙπαραπλεύρου διιαύou όΠου αrταιrεJτα!
• Η αποκατάσταση και στοθεροπolηση της «TJ!αλlσθησης στην Χθ 70+0OO,O(j lης

Ιόνκίς Οδού στο τμήμα Καλπάκι-Κακαβιά

. Έχει oλoκAηpωed το σύνολα των μελετών που εltπoνf\θηKOV στο πλαlσio lης σύμβασης με
τίτλο: .Ολοκλήρωση της μελέτης lης . Ιόνιας oδb\) .(ΔυΤικός Άξolι1iς)' από το' .τtλoς
παραχώρησης έως τηvl<αι<σ,Bιό. κοι έχιι σuvτl:λεστεΙ η παραλαβή της μελtTης.

ΠροΟπολογιαμός δημοπράτησης. της ΚαΤααll£υής TOU. έργου 340.000.000 €
(συμττεριλαμ~νOVΤαl ΓΕ ιcoι ΟΕ 18%, ΑπρόβλεΊτια 9%, Απολογιστικά, Mελtτtς.Έρευνες,
Εκτlμηση αναθεώρησης και δαπάνη ΦΠΑ ενώ δεν συμττερlλcιμΒΔVΕτOl η δαπάνη
απαλλοτριώσεων)

AB~να 23.2.2016

ΑΝΤ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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