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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα, αποτελεί την δεύτερη «Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ
(ΕΠΕΜ)» την οποία υποβάλλει ο Παραχωρησιούχος στην Υπηρεσία ΕΥΠΕ / Υπουργείο
Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών
υποχρεώσεων και ιδιαίτερα του όρου 40 της ΚΥΑ 109884 / 04.12.06.
Οι ετήσιες εκθέσεις όπως και οι εξαµηνιαίες δηµοσιοποιούνται µέσω τις ειδικής ιστοσελίδας
www.moreas.com.gr, που διατηρεί η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, ενώ διαβιβάζονται και στις οικίες
Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος σύµφωνα, µε την ΚΥΑ 109884/04.12.2006 άρθρο
41.
Οι ανωτέρω εκθέσεις συντάσσονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΥΠ) της ΜΟΡΕΑΣ
ΑΕ, η οποία έχει αναπτυχθεί µε στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση του έργου, καθ’ όλη
την Περίοδο Παραχώρησής του.
Οι ετήσιες εκθέσεις αποτελούν µια αλληλουχία και ως εκ τούτου δεν θα επαναλαµβάνονται
όλα τα γενικά στοιχεία, όπως το είδος του έργου, το αντικείµενο του Παραχωρησιούχου.
Θα παρουσιάζονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν κάποια διαφοροποίηση.
Στην παρούσα έκθεση ενσωµατώνονται κάποια από τα στοιχεία των δύο εξαµηνιαίων
εκθέσεων, ενώ η παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιδόσεων γίνεται ξεχωριστά για την
«Λειτουργία – Συντήρηση» και ξεχωριστά για την «Μελέτη – Κατασκευή» του έργου,
καθόσον τα αντικείµενα των δύο περιόδων είναι διαφορετικά.
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1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ

1.2 Πορεία του έργου
Ο υφιστάµενος Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος – Τρίπολη, 82 km µήκους, ο οποίος αποτελεί
το πρώτο τµήµα Λειτουργίας – Συντήρησης του έργου, κατά την διάρκεια του έτους 2009,
παράλληλα µε την λειτουργία, συνεχιζόταν η απαιτούµενη τεχνική, κυκλοφοριακή και
αισθητική αναβάθµισή του.
Η αναβάθµιση συµπεριλαµβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές των νέων αυτοκινητόδροµων της
ΕΕ, όπως π.χ. οδόστρωµα, περιφράξεις, ηχοπετάσµατα, δίκτυα κ.λπ., καθώς και τις
απαιτούµενες αλλαγές στην υφιστάµενη χάραξη όπως ο δεύτερος κλάδος σήραγγας στο
Αρτεµίσιο, εγκάρσιες συνδέσεις των δύο κλάδων των σηράγγων, κατάργηση κλειστών
καµπύλων, νέες σήραγγες, ΛΕΑ κλπ.
Τον Αύγουστο του 2009 ολοκληρώθηκε η διάνοιξη του δεύτερου κλάδου της σήραγγας
Αρτεµισίου, ενώ τον ∆εκέµβριο του 2009 ολοκληρώθηκε η συντήρηση και αναβάθµιση του
υφιστάµενου κλάδου της σήραγγας.
Η παράλληλη συνύπαρξη των δύο περιόδων, της λειτουργίας – συντήρησης και της µελέτης
– κατασκευής, στο τµήµα Κόρινθος – Τρίπολη αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρηµα και απαιτεί
κατανόηση και συναίνεση όλων των εµπλεκόµενων µερών σε θέµατα κυκλοφοριακά,
πιθανές καθυστερήσεις, περιβαλλοντικές, κοινωνικές οχλήσεις κλπ.
Κατά το έτος 2009 ολοκληρώθηκε το µεγαλύτερο µέρος των επεµβάσεων και εντός του
έτους 2010 θα ολοκληρωθούν όλα τα υπόλοιπα έργα.
Έως τις 3 Μαρτίου 2010 θα έχει ολοκληρωθεί η σήραγγα του Νεοχωρίου και ως τις 3
Αυγούστου 2010 η σήραγγα της Στέρνας.
Επίσης έως τις 3 Μαρτίου 2010 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις και ο περιβάλλων
χώρος των ΣΕΑ Σπαθοβουνίου και ΚΕΣ Νεστάνης, όπου θα εγκατασταθεί η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

1.2 Τεκµηρίωση τήρησης περιβαλλοντικών όρων
Κατά την περίοδο λειτουργίας του τµήµατος Κόρινθος – Τρίπολη και µε την παράλληλη
κατασκευή των πρόσθετων έργων, τηρείται η εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική
νοµοθεσία, καθώς και οι Εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου.
Στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης και ενιαίας αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών θεµάτων,
η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) και έχει
πιστοποιηθεί κατά ISO 14001: 2004 σύµφωνα µε το οποίο, εξασφαλίζεται η τήρηση των
περιβαλλοντικών όρων, καταγράφονται και ελέγχονται τα αποτελέσµατα των
περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Κατά την διάρκεια των εργασιών λειτουργίας – συντήρησης και µελέτης – κατασκευής,
Ιανουάριος 2009 - ∆εκέµβριος 2009, καταγράφηκαν οι επιδόσεις που αναφέρονται στη
συνέχεια, ενώ για τα στοιχεία ανακύκλωσης υπάρχουν τα αντίστοιχα τεκµήρια (βεβαιώσεις,
συµβάσεις) στα αρχεία της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ – Υπηρεσία Περιβάλλοντος και είναι διαθέσιµα
στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Κλιµατικής
Αλλαγής, αλλά και σε τρίτους.
Η τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων του έργου εξασφαλίζεται και µέσα από το
¨Περιβαλλοντικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας – Συντήρησης – Εκµετάλλευσης¨, το οποίο
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εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής / ΕΥΠΕ µε
την υπ’ αρθ. Α.Π. 143208/19.11.09 έγκριση.

1.3 Πορεία περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων
Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και της παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης, των µετεωρολογικών παραµέτρων και του θορύβου, έχουν εγκριθεί:
Οι θέσεις των Μόνιµων Σταθµών Μετρήσεων στην περιοχή Ακροκορίνθου, Χ.Θ.
5+808 και Τριπόλεως Χ.Θ. 74+080 µε την υπ’ αριθ. Α.Π 141276/17.07.2009
έγκριση του ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥ∆Ε .
Στις θέσεις αυτές έχουν γίνει οι αναγκαίες εργασίες για την εγκατάσταση των
σταθµών και του εξοπλισµού, όπως οι βάσεις των οικίσκων, οι παροχές ρεύµατος,
οπτικών ινών, τηλεφώνου και έχουν γίνει προµήθειες των οικίσκων και του
εξοπλισµού ατµοσφαιρικής ρύπανσης και µετεωρολογικών οργάνων, όπως
αναφέρεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.
Για την παρακολούθηση του θορύβου έχει γίνει η προµήθεια οργάνου
ηχοµετρήσεων.
Το ηχόµετρο είναι CASTLE GA 131E(Pro – DX Vocis E Type 1).
Το ηχόµετρο είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα IEC/EN60651:1979, IEC/EN
60804:2000 για τον τύπο 1 και τις IEC/EN 60651 Α1:1993, Α2:2000 group X,
IEC/EN 61672-1:2002 Class 1 Group X.
O βαθµονοµητής κλάσης 1 – πληρεί το ΙEC 60942:2003 Class1/C
Το ηχόµετρο περιβαλλοντικών µετρήσεων Τύπου 1 (ακριβείας) διαθέτει ειδικές
διατάξεις παντός καιρού για παραµονή του µικροφώνου σε εξωτερικό χώρο.
∆ιαθέτει βαθµονοµητή Class 1, λογισµικό και καλώδιο για µετάδοση των µετρήσεων
σε Η/Υ, τρίποδα στήριξης µικροφώνου, βαλιτσάκι για τα όργανα (παντός καιρού),
στεγανό κάλυµµα µικροφώνου και ειδικό καλώδιο για την τοποθέτηση του και
καταγραφή θορύβου, σε συνθήκες παντός καιρού.
Με την αποπεράτωση όλων των εργασιών στο τµήµα Κόρινθος – Τρίπολη και την
έναρξη της λειτουργίας, χωρίς κατασκευαστικούς θορύβους, αρχίζουν οι
θορυβοµετρήσεις του κυκλοφοριακού θορύβου, σύµφωνα µε τις περιγραφές που
αναφέρονται στην πρώτη ετήσια έκθεση και στα σηµεία που έχουν υποβληθεί.
Τα αποτελέσµατα των ηχοµετρήσεων θα υποβάλλονται σε περιοδικές εκθέσεις στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Κλιµατικής
Αλλαγής.
Η προµήθεια, ο εξοπλισµός και οι πλήρεις συνδέσεις για τους δύο οικίσκους των Μόνιµων
Σταθµών Μετρήσεων, ανέρχεται στο ποσό των 210.000 € πλέον ΦΠΑ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εξοπλισµός

Τύπος

Κατασκευαστής

Πιστοποιήσεις – µεθοδολογίες

Αναλυτής σωµατιδίων ( PM
10 / εναλλακτικά PM 2,5)

Verewa
F-701-20

VEREWA, Durag
Group

Αναλυτής CO

Serinus 30

Ecotech Pty Ltd

Αναλυτής SO2

Serinus 50

Ecotech Pty Ltd

Αναλυτής NOx

Serinus 40

Ecotech Pty Ltd

Αναλυτής αερίων ΒΤΧ

Panda PCF
530

PCF Elettronica

US EPA
EN 12341
US EPA
ΕΝ 14626:2005 (ολοκληρώνεται)
US EPA
ΕΝ 14212:2005 (ολοκληρώνεται)
US EPA
ΕΝ 14211:2005 (ολοκληρώνεται)
Αεριοχρωµατογράφος
µε FID αισθητήριο

Μετεωρολογικά όργανα :
- ∆ιεύθυνση, ταχύτητα
- θερµοκρασία, υγρασία

HMP45A(FIN)
HMP45D(FIN)
034B(USA)

- Vaisala
WMO
- Met One
Instruments

ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
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1.4 Μελέτες και συντήρηση πρασίνου
Ο Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος – Τρίπολη διαθέτει κεντρική νησίδα πρασίνου, αλλά και
πράσινο εκατέρωθεν των οδικών κλάδων. Η κεντρική νησίδα συντηρείται και καλλωπίζεται
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, έτσι ώστε το πράσινο να βελτιώνεται αισθητικά, ενώ
ταυτόχρονα να συµβάλλει στην ασφαλή διέλευση των οχηµάτων.
Η συντήρηση της κεντρικής νησίδας και των πρανών έχει ανατεθεί σε εξειδικευµένη
εταιρεία πρασίνου, ΤΟΜΗ ΑΕ.
Οι φυτοτεχνικές – δασοτεχνικές µελέτες εκπονούνται µε στόχο την άµεση εφαρµογή τους
στα εκάστοτε τµήµατα που αποπερατώνονται.
Έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί όλες οι µελέτες πρασίνου του υφιστάµενου τµήµατος
Κόρινθος – Τρίπολη και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες φύτευσής του σε ποσοστό περίπου
80%, ενώ το υπόλοιπο 20% προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου .
Στα πλαίσια της συντήρησης πρασίνου, οργανώθηκε αναδάσωση καµένων ορυγµάτων στην
περιοχή του Σπαθοβουνίου, σε µία έκταση της τάξεως των 20.000µ2.
Οι εργασίες αναδάσωσης συµπεριλαµβάνουν την κοπή όλων των καµένων κορµών των
δένδρων κατά µήκος του έργου στην περιοχή του Σπαθοβουνίου (περιοχή περίπου 3
χιλιοµέτρων) και την επαναχρησιµοποίησή τους για την προστασία των πρανών έναντι
διάβρωσης (κορµοδεσιές), την φύτευση νέων δένδρων, την τοποθέτηση συστήµατος
άρδευσης και την συνεχή άρδευσή τους.

1.5 Μεταφύτευση δένδρων
Συνεχίζοντας το πρόγραµµα µεταφύτευσης από το 2008, σε σηµεία του αυτοκινητόδροµου:
στον Κόµβο Αρχαίας Νεµέας
στο Αρχαίο Λατοµείο Κλεώνων
στην Χ.Θ. 96+000 – 97+000 / περιοχή Σπαθοβουνίου
πραγµατοποιήθηκαν µεταφυτεύσεις δένδρων 2 - 8 m και θάµνων µε την αντίστοιχη
συντήρηση, καθηµερινό πότισµα µε βυτίο, λίπανση, ψεκασµούς, τοποθέτηση πασσάλων
στήριξης κλπ.
Οι δαπάνες για τις εργασίες συντήρησης πρασίνου, µεταφύτευσης δένδρων και
αποκατάστασης τοπίου, το 2009, ανέρχονται στο ποσό των 383.500 €.
Η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ανταποκρινόµενη στην παράκληση του ∆ήµου Νεµέας, προχώρησε στην
µεταφύτευση, 10 µεγάλων δέντρων στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Νεµέας, µε την
παρουσία των µαθητών.
Παράλληλα έγινε εκπαίδευση στους µαθητές σε θέµατα σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος και την µεταφύτευση δένδρων.
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Α/Κ Αγίου Βασιλείου

Άποψη Λυκείου Νεµέας – µεταφύτευση δένδρων
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1.6 Ευαίσθητες περιοχές του έργου
Τα τµήµατα του έργου στα οποία εξελίσσονται κατασκευαστικές εργασίες ευρίσκονται
εκτός περιοχών του δικτύου NATURA, όπως και συνολικά το έργο ευρίσκεται εκτός
δικτύου, εκτός από την περιοχή των πηγών του Πάµισου - GR 2550002.
Ωστόσο, κατά µήκος του έργου και µε βάση τις ΚΥΑ του συνόλου του έργου, υπάρχουν
γειτνιάζοντα του έργου ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως οικιστικό περιβάλλον
περιοχών οργανωµένης δόµησης, παρόχθιες ζώνες ποταµών όπου προβλέπονται γέφυρες
κλπ.
Για κάθε περίπτωση και ανάλογα µε το στοιχείο ευαισθησίας, τηρούνται οι περιβαλλοντικές
απαιτήσεις και λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα, πχ θορυβοµετρήσεις, παρακολούθηση
και έλεγχος των υδάτινων πόρων, δειγµατοληψίες, ρυθµίσεις κυκλοφορίας, σήµανση κλπ,
τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία του έργου.

1.7 Απόβλητα
Η διαχείριση των αποβλήτων του Αυτοκινητόδροµου, γίνεται µε βάση τον πίνακα
διαχείρισης που υποβλήθηκε µε την πρώτη εξαµηνιαία έκθεση την 03.09.08.
Κατά το διάστηµα του έτους 2009 έχουν αποσταλεί για ανακύκλωση:
3310 κιλά χάλυβα – µέταλλα
3500 κιλά πλαστικό
1955 κιλά συσσωρευτές
135 κιλά µικρών συσσωρευτών
1850 κιλά χαρτί
260 κιλά λαµπτήρες του αυτοκινητόδροµου

1.8 Πανίδα
Κατά µήκος του Αυτοκινητόδροµου και όπου διανοίγονται νέοι οχετοί για τις υδραυλικές
ανάγκες του Αυτοκινητόδροµου, το άνοιγµά τους έχει πλάτος τουλάχιστον 2,5 m µε
κεκλιµένες επιφάνειες, ώστε να είναι εύκολη και οµαλή η διακίνηση της πανίδας.

1.9 Εκχιονισµοί
Για την περίοδο των χιονοπτώσεων έχουν προβλεφθεί αποθήκες αλατιού κατά µήκος του
Αυτοκινητόδροµου, ώστε να είναι άµεση η επέµβαση και αποφυγή συνθηκών αποκλεισµού
της κυκλοφορίας.

1.10 Περιβαλλοντικά ατυχήµατα
Με βάση το “εγχειρίδιο διαχείρισης κυκλοφορίας και σχέδια δράσης”, υπάρχει πρόβλεψη
διαχείρισης και αντιµετώπισης συµβάντων ¨πυρκαγιάς πρασίνου¨, καθώς και
περιβαλλοντικού ατυχήµατος πχ διαρροής ουσιών στο οδόστρωµα κ.λπ.
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος συνεργάζεται άµεσα µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες της ΜΟΡΕΑΣ
ΑΕ και συµβάλλει στην διαχείριση και αντιµετώπιση τέτοιων συµβάντων.
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Στις εισόδους των σηράγγων προβλέπεται κατασκευή κλειστών δεξαµενών για την συλλογή
και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήµατος εντός των
σηράγγων.

1.11 Εξοικονόµηση ενέργειας
Στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής φιλοσοφίας της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., προβλέπονται
δράσεις µε στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.
Οι δράσεις αυτές κινούνται στην κατεύθυνση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας, των
βιοκλιµατικών αρχών-παρεµβάσεων κ.λπ.
Στόχος της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ είναι η συµβολή στην µείωση των εκποµπών CO2 οι οποίες
ευθύνονται για το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Στην προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας έχουν γίνει ενέργειες όπως :
Αντικατάσταση λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτων στο υφιστάµενο τµήµα
Κόρινθος-Τρίπολη, µε την δηµιουργία µελλοντικής υποδοµής, η οποία παρέχει την
δυνατότητα ανταπόκρισης σε απαιτήσεις, λόγω αύξησης της κυκλοφορίας, ή
µεγαλύτερης έντασης φωτισµού των κόµβων και των άλλων σηµείων του
αυτοκινητόδροµου.
Έχουν τοποθετηθεί φωτοκύτταρα αυτοµατισµού παρακολούθησης – ελέγχου της
φωτεινότητας, των φωτισµένων τµηµάτων του υφιστάµενου τµήµατος ΤρίποληΚόρινθος, µε την αυτόµατη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτισµού. Η
εξοικονόµηση ενέργειας από τον αυτοµατισµό εκτιµάται σε ποσοστό 10% επί του µη
αυτοµατοποιηµένου συστήµατος.
Το σύστηµα φωτισµού των σηράγγων είναι αυτοµατοποιηµένο µε αισθητήρες οι
οποίοι ανταποκρίνονται στις συνθήκες φωτεινότητας των στοµίων των σηράγγων.
Ελέγχεται έτσι η φωτεινότητα των εισόδων – εξόδων των σηράγγων ανάλογα µε τις
εξωτερικές συνθήκες και αυτορυθµίζεται η ένταση, εξασφαλίζοντας την ασφαλή
οδήγηση και ταυτοχρόνως την βέλτιστη ενεργειακή κατανάλωση. Η εξοικονόµηση
ενέργειας, µέσω των συστηµάτων αυτοµατισµού, ανέρχεται στο ποσοστό του 7-8 % .
Έχει τοποθετηθεί σύστηµα παρακολούθησης των ρύπων CO, NOx και της
ορατότητας στις σήραγγες του Αρτεµισίου. Οι αισθητήρες ορατότητας, CO, NOx
των σηράγγων, ανάλογα µε τα επίπεδα των ρύπων, δίνουν εντολή στο σύστηµα
αερισµού - εξαερισµού των σηράγγων για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση,
συµβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτόν κυρίως στον έλεγχο της ποιότητας της
ατµόσφαιρας στις σήραγγες, στην ασφαλή οδήγηση και εµµέσως σε κάποιο έλεγχο
της ενέργειας.
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2. ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η κατασκευή του συνόλου του έργου υλοποιείται από την Κοινοπραξία ΜΟΡΕΑΣ η οποία
εδρεύει στην Τρίπολη και έχει την συµβατική ευθύνη της κατασκευής του έργου.

2.1 Απόβλητα
Κατά την διάρκεια του 2009, από την Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ, έχουν καταγραφεί οι κάτωθι
περιβαλλοντικές επιδόσεις ανακύκλωσης :
10.000 κιλά απορρίµµατα
500 κιλά χαρτί
50 τεµάχια τονερ
60.000 κιλά χάλυβα – µέταλλα
1500 τεµάχια πλαστικό
3.000 κιλά ορυκτέλαια
2.000 κιλά συσσωρευτές
60 τεµάχια ελαστικά
Τεκµηρίωση, βεβαιώσεις κλπ, των ανωτέρω επιδόσεων ευρίσκονται στα γραφεία της Κ/Ξ
ΜΟΡΕΑΣ.

2.2 Προϊόντα εκσκαφής
Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, έχει γίνει προσπάθεια ορθολογικής
διαχείρισης και επανενσωµάτωσης των προϊόντων εκσκαφής στο έργο.
Οι ποσότητες των προϊόντων εκσκαφής και η χρήση, ή διάθεση τους έχουν ως κάτωθι:
Εκσκαφές έργου: 875.000 m³
Εκβραχισµοί έργου: 415.000 m³
Επιχώσεις έργου: 985.000 m³
Προσωρινές αποθέσεις: 125.000 m³
Αποθέσεις αδρανών: 50.000 m³

2.3 Μελέτες και συντήρηση πρασίνου
Έχουν υλοποιηθεί εργασίες πρασίνου και φύτευσης κατά µήκος του έργου και σε τµήµατα
στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευαστικές εργασίες.
Συνολικά έχει γίνει, περίπου 100 στρέµµατα, υδροσπορά σε διάφορα τµήµατα πρανών και
έχουν φυτευτεί περίπου 10.000 δενδρύλλια και αρδευτικό τριτεύον δίκτυο για πάνω από 43
στρέµµατα στο σύνολο του έργου.
Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών ανέρχονται στο ποσό των 150.000 € πλέον ΦΠΑ.
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3. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΟΤΗΣΕΙΣ
Στα πλαίσια της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των απαιτούµενων
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για την κατασκευή του έργο, έχουν εγκριθεί:
ΚΥΑ 137784/20.03.09 - Τροποποίηση της ΚΥΑ 130113/22.05.2003 για το τµήµα
Λεύκτρο – Σπάρτη του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα
ΚΥΑ 137785/20.03.09 - Τροποποίηση της ΚΥΑ 60315/11.01.1999 για το τµήµα
∆ιάβαση Καλογερικού του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα
ΚΥΑ 137786/20.03.09 - Τροποποίηση της ΚΥΑ 101847/15.03.2001 για το τµήµα
έξοδος σήραγγας Καλογερικού έως είσοδος σήραγγας Ραψοµµάτη του
αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα
ΚΥΑ 138689/15.04.2009 – “Τροποποίηση της ΚΥΑ 109884/04.12.2006 µε την
οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την υλοποίηση πρόσθετων έργων και
την λειτουργία του τµήµατος από ανισόπεδο κόµβο Σολωµού έως ανισόπεδο κόµβο
βόρειας εισόδου Τρίπολης του αυτοκινητόδροµου Κορίνθου – Τρίπολης”
ΕΠΠ/Π2/Φ4/2597/06.05.2009 – “Απευθείας παραχώρηση έκτασης απόληψης υλικών
από τον ποταµό Ξερίλα στην ΓΕ 24”
ΕΠΠ/Π2/Φ4&Φ6/2709/21.05.2009 – “Απευθείας παραχώρηση έκτασης απόληψης
υλικών από την θέση «Προφήτης Ηλίας» του ∆ήµου Τενέας Νοµού Κορινθίας ΓΕ 4”
Έγκριση Αρ.Πρ. 6590/03.07.2009 – “Έγκριση απ’ ευθείας µίσθωσης δηµόσιας
δασικής έκτασης 29.245,685 m2 για την λειτουργία λατοµείου αδρανών υλικών στην
θέση «Προφήτης Ηλίας» Σπαθοβουνίου του τοπικού διαµερίσµατος Κουτάλα ∆ήµου
Τενέας Ν. Κορινθίας για έργο εθνικής σηµασίας”
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/119940/5519π.ε./18.03.09 Απόφαση για την
¨∆ιατήρηση αρχαιολογικών καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στο Καλογερικό Ν.
Αρκαδίας¨
Από την Γενική ∆/νση Περιφέρειας ∆/νση ∆ασών Κορινθίας η εγκατάσταση,
λειτουργία και αποκατάσταση δανειοθαλάµου (α.π. 1526/24.06.2009)
Από την Γενική ∆/νση Περιφέρειας ∆/νση Τοπ. Αυτοδιοίκησης η απ’ ευθείας
µίσθωση δηµοσίας δασικής έκτασης για την λειτουργία λατοµείου αδρανών υλικών
(α.π. 6590/03.07.2009)
Από την ΛΗ’ Εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων Υπουργείου
Πολιτισµού η ΜΠΕ λατοµείου αδρανών υλικών (α.π. 4889/30.10.2009)
Επιπλέον έχει εκδοθεί νοµαρχιακή απόφαση και γνωµοδότηση βάση υποβληθείσας µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε θέµα την «Γνωµοδότηση Ν.Σ. για ΜΠΕ για λατοµείο
αδρανών υλικών εντός θεσµοθετηµένης λατοµικής περιοχής του ∆ήµου Θουρίας Ν.
Μεσσηνίας» µε α.π. 805 και έκδοση 30.06.2009.
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