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ΔΙΑΓΩΓΗ  

 

Η παξνύζα απνηειεί ηελ ηέηαξηε «Δηήζηα Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε ηεο ΜΟΡΔΑ ΑΔ 

(ΔΠΔΜ)» ηελ νπνία ππνβάιιεη ν Παξαρσξεζηνύρνο ζηελ Τπεξεζία ΔΤΠΔ / Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο – Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζην πιαίζην ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

ππνρξεώζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ όξνπ 40 ηεο ΚΤΑ 109884 / 04.12.06. 

 

Οη εηήζηεο εθζέζεηο όπσο θαη θάζε εμακεληαία, δεκνζηνπνηνύληαη κέζσ ηηο εηδηθήο 

ηζηνζειίδαο www.moreas.com.gr, πνπ δηαηεξεί ε ΜΟΡΔΑ ΑΔ, ελώ  δηαβηβάδνληαη θαη 

ζηηο νηθίεο Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο ζύκθσλα, κε ηελ ΚΤΑ 

109884/04.12.2006 άξζξν 41. 

 

Οη αλσηέξσ εθζέζεηο ζπληάζζνληαη από ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (ΤΠ) ηεο 

ΜΟΡΔΑ ΑΔ, ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί κε ζηόρν ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ 

έξγνπ, θαζ’ όιε ηελ Πεξίνδν Παξαρώξεζήο ηνπ. 

Οη εηήζηεο εθζέζεηο απνηεινύλ κηα αιιεινπρία θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα 

επαλαιακβάλνληαη όια ηα γεληθά ζηνηρεία, όπσο ην είδνο ηνπ έξγνπ, ην αληηθείκελν ηνπ 

Παξαρσξεζηνύρνπ. 

Θα παξνπζηάδνληαη όια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνίεζε. 

 

Με ηελ ππ’ αξηζκόλ Λ1/00/09/15/νηθ.13797 επηζηνιή ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (ΔΤΓΔ) / Λεηηνπξγία & πληήξεζε Έξγσλ Παξαρώξεζεο (ΛΔΠ), ππνδεηθλύεηαη 

ζηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο ΜΟΡΔΑ Α.Δ. όηη νη εθζέζεηο πξέπεη λα αθνξνύλ ηα 

εκεξνινγηαθά εμάκελα, δειαδή Ιαλνπάξηνο – Ινύληνο θαη Ινύιηνο Γεθέκβξηνο. ύκθσλα 

κε ην παξαπάλσ, θαηαηέζεθε ε πξώηε εμακεληαία πεξηβαιινληηθή έθζεζε ζηηο 26 Ινπιίνπ 

2011 κε αξ. Πξση. 14201. ηελ παξνύζα έθζεζε ελζσκαηώλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξώηεο 

εμακεληαίαο έθζεζεο.  

 

 

Η παξνπζίαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηελ πεξίνδν 

«Λεηηνπξγία – πληήξεζε» θαη μερσξηζηά γηα ηελ «Μειέηε – Καηαζθεπή» ηνπ έξγνπ, 

θαζόζνλ ηα αληηθείκελα ησλ δύν πεξηόδσλ είλαη δηαθνξεηηθά. 
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1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟΤ 

 

1.1 Ποπεία ηος έπγος 

  

Καζώο ν απηνθηλεηόδξνκνο ΜΟΡΔΑ δηαλύεη ηνλ ηέηαξην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη ηα 

ηκήκαηα Κόξηλζνο - Σξίπνιε θαη Σξίπνιε – Α/Κ Παξαδείζησλ εμππεξεηνύλ θαζεκεξηλά 

ρηιηάδεο ρξήζηεο, ζπλερίδεηαη ε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ λέσλ ηκεκάησλ πξνο 

Καιακάηα θαη πξνο πάξηε.  

Η ηδηαηηεξόηεηα απηή ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ, ε παξάιιειε δειαδή «ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε» θαη ε «κειέηε θαη θαηαζθεπή» ηνπ, θάλεη αλαγθαία ηελ ζπλεηζθνξά θαη 

θαηαλόεζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ ζε ζέκαηα θπθινθνξηαθά, πηζαλέο 

θαζπζηεξήζεηο, πεξηβαιινληηθέο - θνηλσληθέο νριήζεηο θιπ..  

Η πξόνδνο ηνπ έξγνπ γηα ην έηνο 2011 έρεη σο εμήο: 

 

 

Ι. Ολοκληπυμένα ημήμαηα 

 

Οινθιεξώζεθε ε αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηκήκαηνο ηνπ Απηνθηλεηνδξόκνπ 

Κόξηλζνο – Σξίπνιε κε ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ηεο Παξαιιαγήο παζνβνπλίνπ 

(Υ.Θ. 11+950 – Υ.Θ. 13+550) ηνλ Ινύιην 2011.  

Με ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία θαη ηεο παξαιιαγήο παζνβνπλίνπ, είλαη ζε 

ιεηηνπξγία πιένλ ζπλερήο απηνθηλεηόδξνκνο από ηελ Κόξηλζν έσο ηα Παξαδείζηα 

ζπλνιηθνύ κήθνπο ~ 113 ρικ.  
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ΙΙ. Τμήμαηα ηος έπγος ζε εξέλιξη 

 

Δληόο ηνπ 2011 ζπλερίζηεθε ε θαηαζθεπή ησλ ππνιεηπνκέλσλ ηκεκάησλ νινθιήξσζεο 

ηνπ Απηνθηλεηνδξόκνπ Σζαθώλα – Καιακάηα θαη θιάδνο Λεύθηξν – πάξηε. 

πγθεθξηκέλα:  

 
i. Τμήμα Τζακώνα – Καλαμάηα (Γ.Ε. 27Ν, 28Ν, 29Ν και 30Ν, ~ 34,5 σλμ) 

Δξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κήθνο ~27,5 ρικ. ζηηο Γ.Δ. 27Ν θαη Γ.Δ. 28Ν ζηηο 

νπνίεο έρνπλ παξαδνζεί ζρεδόλ όινη νη απαηηνύκελνη ρώξνη, εθηόο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

Γ.Δ 28Ν πνπ αθνξά ηελ παξαιιαγή ράξαμεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Τπνζηαζκνύ ηεο 

Γ.Δ.Η (Υ.Θ. ~ 23+300 έσο ηε Υ.Θ. ~ 23+800).  

ην ππόινηπν ηκήκα (Γ.Δ. 29Ν θαη Γ.Δ. 30Ν, πεξηκεηξηθόο Καιακάηαο) κήθνπο ~ 7 

ρικ., ε παξάδνζε ησλ ρώξσλ θαζπζηεξεί, θαζώο νη απαιινηξηώζεηο ζπληειέζηεθαλ 

ζην ηέινο ηνπ έηνπο θαη ε θαηάιεςε ησλ ρώξσλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζα μεθηλήζεη ζην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2012. 

 
ii. Κλάδορ Λεύκηπο – Σπάπηη (Γ.Ε. 31Ν, 32Ν και 33Ν, ~ 46 σλμ.) 

Δξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε όιν ην κήθνο εθηόο ηκεκάησλ ηεο παξαιιαγήο 

Δπξώηα ζηε Γ.Δ 33Ν (Υ.Θ. ~ 36+000 – Υ.Θ. ~ 36+450) πνπ εθθξεκεί ε παξάδνζε 

ησλ ρώξσλ. Σα πξώηα ~ 8 ρικ. ηνπ ηκήκαηνο είλαη νπζηαζηηθά νινθιεξσκέλα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληηνιηζζεξάο αζθαιηηθήο ζηξώζεσο. 

ηηο Γ.Δ. 32Ν θαη 33Ν ππάξρνπλ πνιιέο ζέζεηο πνπ έρνπλ θαηαιεθζεί ιόγσ 

αξραηνινγηθώλ εξεπλώλ θαη θαζπζηεξνύλ ζεκαληηθά ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (~ 60 ζηε Γ.Δ. 32 θαη ~ 70 ζηε Γ.Δ. 33). 

 
iii. Α/Κ Μεγαλόποληρ και ζςνδεηήπια οδόρ (Γ.Ε 23Ν, ~ 2σλμ) 

Λόγσ ησλ εθηεηακέλσλ αξραηνινγηθώλ εξεπλώλ (θιαζηθόο νηθηζκόο αξραίσλ 

Αηκνληώλ) πνπ νινθιεξώζεθαλ ζην ηέινο Ινπιίνπ 2011, πξνσζήζεθε από ηελ 

Τπεξεζία ε θαηαζθεπή ελαιιαθηηθήο ιύζεσο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο Μεγαιόπνιεο 

(Ηκηθόκβνο Αιθεηνύ) ε νπνία νινθιεξώζεθε θαη παξαδόζεθε ζηελ θπθινθνξία καδί 

κε ην ηκήκα Αζήλαην - Λεύθηξν ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2010. 

Παξάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ εκπινθήο κε ηπρόλ λέα αξραηνινγηθά 

επξήκαηα, ηξνπνπνηήζεθε ε αξρηθή κειέηε κε αλύςσζε ηεο εξπζξάο. Η ηξνπνπνίεζε 

απηή απαηηεί: 

α) Νένπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο πνπ εγθξίζεθαλ ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2011, 

β) πκπιεξσκαηηθή απαιινηξίσζε, πνπ σζηόζν ε θήξπμή ηεο δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί αθόκε, ελώ αλακέλεηαη ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Κ.Τ.Α ηνλ Μάην 

2012.  

γ) Δληνιή εθηέιεζεο πκπιεξσκαηηθώλ Δξγαζηώλ πνπ είλαη ζε δηαδηθαζία εθδόζεσο. 

 
iv. Νέο Τμήμα Δημοζίος Παπαδείζια – Τζακώνα (Γ.Ε. 26Ν, ~10 σλμ) 

Σν ελ ιόγσ ηκήκα θαηαζθεπάδεηαη από ην Γεκόζην. Δληόο ηνπ 2011 ζπλερίζηεθαλ νη 

εξγαζίεο ζην κελ πξώην νθηάκελν κε πνιύ αξγό ξπζκό, ελώ ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν 

εληάζεθαλ νη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο εμαζθαιίζηεθε ε 

ρξεκαηνδόηεζή ηνπ από ην Δ..Π.Α. Η παξάδνζε ηνπ ηκήκαηνο πξνεβιέπεην γηα ηηο 

30-6-2010 θαη ήδε ζεκεηώλεηαη θαζπζηέξεζε πιένλ ηνπ 1,5 έηνπο.  
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III. Ππόβλετη επγαζιών για ηο έηορ 2012 
 

i. Τμήμα Τζακώνα – Καλαμάηα 

Σνλ Ινύλην ηνπ 2012 πξνβιέπεηαη ε νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Απηνθηλεηνδξόκνπ Σζαθώλα – Α/Κ πεξρνγείαο (είζνδνο Καιακάηαο) 

κήθνπο πεξίπνπ 23 ρικ. 

Έσο ην ηέινο ηνπ 2012 πξνβιέπεηαη ε νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία 

ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Απηνθηλεηνδξόκνπ Α/Κ πεξρνγείαο (είζνδνο Καιακάηαο) – Α/Κ 

δπηηθήο εηζόδνπ Καιακάηαο κήθνπο πεξίπνπ 4,5 ρικ. 

Από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 πξνβιέπεηαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζηηο Γ.Δ 29Ν θαη  

30Ν (Πεξηκεηξηθή νδόο Καιακάηαο). 

 
ii. Κλάδορ Λεύκηπο – Σπάπηη  

Δληόο ηνπ 2012 πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ θαη ε ζηαδηαθή νινθιήξσζε 

ηεο θαηαζθεπήο ηκήκαηνο κήθνπο ~ 15 ρικ. (Υ.Θ. ~ 8+000 – Υ.Θ. ~ 23+000). Δπίζεο 

ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ ζε όιν ην ππόινηπν ηκήκα (Υ.Θ. 23+000 – Υ.Θ. 46+000), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο παξαιιαγήο ηνπ Δπξώηα ζηε Γ.Δ. 33Ν 

θαζώο θαη ε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε όισλ ησλ δεζκεπκέλσλ γηα αξραηνινγηθέο 

έξεπλεο ρώξσλ. 

 
iii. Α/Κ Μεγαλόποληρ και ζςνδεηήπια οδόρ 

Πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ 2012. 

 
iv. Νέο Τμήμα Δημοζίος Παπαδείζια – Τζακώνα 

Σνλ Ινύλην ηνπ 2012 πξνβιέπεηαη ε νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία 

όινπ ηνπ ηκήκαηνο εθηόο ηνπ ππν-ηκήκαηνο πνπ πεξηέρεη ηελ κεηαιιηθή Γέθπξα Σ4, 

όπνπ πξνβιέπεηαη δηακόξθσζε παξάθακςεο ~ 800 κ., κε απαγόξεπζε δηέιεπζεο ησλ 

βαξέσλ νρεκάησλ πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα δηέξρνληαη από ηελ πθηζηάκελε Δζληθή νδό 

Σξίπνιεο – Καιακάηαο. 
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1.2 Σεκμηπίωζη ηήπηζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπων 

 

ε όια ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ ΜΟΡΔΑ 

ηεξνύληαη ε Δζληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία, θαζώο θαη νη Δγθεθξηκέλνη 

Πεξηβαιινληηθνί Όξνη.  

ην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο θαη εληαίαο αληηκεηώπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

ζεκάησλ, ε ΜΟΡΔΑ ΑΔ  εθαξκόδεη ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) θαη 

έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά ISO 14001: 2004, ζύκθσλα κε ην νπνίν, εμαζθαιίδεηαη  ε ηήξεζε 

ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, θαηαγξάθνληαη θαη ειέγρνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ. 

Σα κέρξη ηώξα ζηνηρεία Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, νη πνζόηεηεο απνβιήησλ πνπ 

αλαθπθιώζεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο θαη ζπκβάζεηο, βξίζθνληαη ζηα αξρεία ηεο 

Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΜΟΡΔΑ Α.Δ. θαη δηαηίζεληαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο όπνηε απηό δεηεζεί. 

  

 

1.3 Ποπεία Πεπιβαλλονηικών Αδειοδοηήζεων 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο θαη εγθξίζεηο, έρνπλ εθδνζεί λέεο 

πεξηβαιινληηθέο απνθάζεηο - ΚΤΑ θαη άδεηεο νη νπνίεο έρνπλ σο αθνινύζσο: 

 

Α/Α Πεπιοσή   Απ. ΚΤΑ /  ΔΤΠΔ 

1 Σκήκα Σζαθώλα Καιακάηα 

Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 122004/13.07.2004 κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη 

γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

«Απηνθηλεηόδξνκνο Σξίπνιεο-Καιακάηαο, 

ηκήκα Σζαθώλα –Καιακάηα», όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 101747/24.02.2006 

195212/11.01.2011 

2 Σκήκα Λεύθηξν-πάξηε 

Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 130113/22.05.2011 κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη 

γηα ηνλ θιάδν Λεύθηξν-πάξηε ηνπ 

απηνθηλεηόδξνκνπ Κόξηλζνο-Σξίπνιε-

Καιακάηα/πάξηε, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

ΚΤΑ κε α.π. νηθ.137784/20.03.2011 

200578/23.06.2011 

3 Α/Κ Μεγαιόπνιεο 

Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 101860/01.03.2006 κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί όξνη 

γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Α/Κ 

Μεγαιόπνιεο θαη ηεο ζπλδεηήξηαο αξηεξίαο κε 

ηελ πόιε. 

203974/03.10.2011 

 

 

 

1.4 Μελέηερ και ζςνηήπηζη ππαζίνος 

 

Ο Απηνθηλεηόδξνκνο Κόξηλζνο – Α/Κ Παξαδεηζίσλ δηαζέηεη θεληξηθή λεζίδα πξαζίλνπ, 

αιιά θαη πξάζηλν εθαηέξσζελ ησλ νδηθώλ θιάδσλ. Η θεληξηθή λεζίδα ζπληεξείηαη θαη 

θαιισπίδεηαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, έηζη ώζηε ην πξάζηλν λα βειηηώλεηαη 

αηζζεηηθά, ελώ ηαπηόρξνλα λα ζπκβάιιεη ζηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ. 

Η ζπληήξεζε ηεο θεληξηθήο λεζίδαο θαη ησλ πξαλώλ, θαζώο θαη ε θύηεπζε λέσλ 

ηκεκάησλ, έρεη αλαηεζεί ζηελ εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία πξαζίλνπ ΣΟΜΗ ΑΔ. 
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Οη θπηνηερληθέο – δαζνηερληθέο κειέηεο εθπνλνύληαη κε ζηόρν ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπο 

ζηα εθάζηνηε ηκήκαηα πνπ απνπεξαηώλνληαη. 

Οη εξγαζίεο θύηεπζήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ,  θαζώο θαη νη δαπάλεο έρνπλ σο 

αθνινύζσο : 

 

 
 

 

1.5 Δςαίζθηηερ πεπιοσέρ ηος έπγος 

 

Σα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ζηα νπνία εμειίζζνληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο επξίζθνληαη 

εθηόο πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ NATURA, όπσο θαη ζπλνιηθά ην έξγν επξίζθεηαη εθηόο 

δηθηύνπ, εθηόο από ηελ πεξηνρή ησλ πεγώλ ηνπ Πάκηζνπ - GR 2550002, ζηελ νπνία 

εθηεινύληαη εξγαζίεο. 

Χζηόζν, θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ θαη κε βάζε ηηο ΚΤΑ ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ, ππάξρνπλ 

γεηηληάδνληα ηνπ  έξγνπ επαίζζεηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, όπσο πρ νηθηζηηθό 

πεξηβάιινλ πεξηνρώλ νξγαλσκέλεο δόκεζεο, παξόρζηεο δώλεο πνηακώλ, όπνπ 

πξνβιέπνληαη γέθπξεο, θιπ.  

Γηα θάζε πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ην ζηνηρείν επαηζζεζίαο, ηεξνύληαη νη 

πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο θαη ιακβάλνληαη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα, πρ ζνξπβνκεηξήζεηο, 

παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, δεηγκαηνιεςίεο, ξπζκίζεηο 

θπθινθνξίαο, ζήκαλζε θιπ,  ηόζν θαηά ηελ θαηαζθεπή, όζν θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ.  
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1.6 Απόβληηα 

 

Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ην ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο θαη ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία. Αδεηνδνηεκέλνη εξγνιάβνη έρνπλ αλαιάβεη ηελ 

ζπιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, είηε απηά πξνθύπηνπλ από ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

γξαθείσλ ηεο ΜΟΡΔΑ Α.Δ. ζην ΚΔ Νεζηάλεο, είηε από ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ 

απηνθηλεηνδξόκνπ (π.ρ. αιιαγή ζηεζαίσλ, ιακπηήξσλ θιπ). 

ηελ ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νη πνζόηεηεο ησλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί γηα 

δηαρείξηζε ζην έηνο 2011: 

 

 1.600 θηιά ραξηί 

 32.744 θηιά κέηαιια (scrap) 

 102 θηιά ζπζζσξεπηέο  

 1.300 ιίηξα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα 

 225 θηιά Απόβιεηα Ηιεθηξηθώλ Ηιεθηξνληθώλ Δμαξηεκάησλ 

 15,5 θηιά ιακπηήξεο 

 57 ηεκάρηα ειαζηηθώλ νρεκάησλ 

 

 

1.7 Πανίδα 

 

Καηά κήθνο ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ θαη όπνπ δηαλνίγνληαη λένη νρεηνί γηα ηηο πδξαπιηθέο 

αλάγθεο ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ, ην άλνηγκά ηνπο έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 2,5m κε 

θεθιηκέλεο επηθάλεηεο, ώζηε λα είλαη εύθνιε θαη νκαιή ε δηαθίλεζε ηεο παλίδαο. 
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1.8 Δκσιονιζμοί 

 

Γηα ηελ πεξίνδν ησλ ρηνλνπηώζεσλ έρνπλ πξνβιεθζεί απνζήθεο αιαηηνύ θαηά κήθνο ηνπ 

Απηνθηλεηόδξνκνπ, ώζηε λα είλαη άκεζε ε επέκβαζε θαη απνθπγή ζπλζεθώλ 

απνθιεηζκνύ ηεο θπθινθνξίαο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011, ρξεηάζηεθε λα γίλεη απνρηνληζκόο ηνπ νδνζηξώκαηνο 

θαζώο θαη ξίςε άιαηνο ηηο αθόινπζεο εκεξνκελίεο: 

 28 - 30 Ιαλνπαξίνπ 

 02 - 04 Φεβξνπαξίνπ 

 07 - 10 Μαξηίνπ θαη  

 25 - 26 Γεθεκβξίνπ. 

 

Οη πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ ζε πεξίπησζε ρηνλόπησζεο θαίλεηαη λα είλαη  νη πεξηνρέο 

ηνπ Αξηεκηζίνπ θαη ηνπ Καινγεξηθνύ. 

 

 
 

 

1.9 Πεπιβαλλονηικά αηςσήμαηα 

 

Καηά ην έηνο 2011 δελ ππήξμε θάπνην πεξηβαιινληηθό αηύρεκα.  

Χζηόζν, κε βάζε ην “εγρεηξίδην δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο θαη ζρέδηα δξάζεο”, ππάξρεη 

πξόβιεςε δηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο ζπκβάλησλ ¨ππξθαγηάο πξαζίλνπ¨, θαζώο θαη 

πεξηβαιινληηθνύ αηπρήκαηνο πρ δηαξξνήο νπζηώλ ζην νδόζηξσκα θ.ιπ. 

Η Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηηο ππόινηπεο ππεξεζίεο ηεο 

ΜΟΡΔΑ ΑΔ θαη ζπκβάιιεη ζηελ δηαρείξηζε θαη αληηκεηώπηζε ηέηνησλ ζπκβάλησλ. 
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ηηο εηζόδνπο ησλ ζεξάγγσλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηεγαλέο δεμακελέο γηα ηελ ζπιινγή 

θαη ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ησλ πγξώλ απνβιήησλ ζε πεξίπησζε πεξηβαιινληηθνύ 

αηπρήκαηνο εληόο ησλ ζεξάγγσλ. 

 

 

1.10   Μεηπήζειρ αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ και μεηεωπολογικών ζηοισείων 

 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ έηνπο 2010 ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία νη δύν κόληκνη ζηαζκνί κέηξεζεο 

αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζηνλ νισκό θαη ηνλ βόξεην 

θόκβν Σξίπνιεο. 

Σα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζπγθεληξώλνληαη ζηηο ηξηκεληαίεο 

εθζέζεηο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ππνβάιινληαη ζηηο αξκόδηεο 

αξρέο. Γηα ην έηνο 2011 έρνπλ ππνβιεζεί ήδε νη ηέζζεξεηο εθζέζεηο.  

Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη από ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ.  

 

 

1.11 Μεηπήζειρ κςκλοθοπιακού θοπύβος 

 

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ έηνπο 2011 θαηαηέζεθε ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη 

ζηνλ Αλεμάξηεην Μεραληθό ε «Μειέηε κεηξήζεσλ νδηθνύ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ  

απηνθηλεηόδξνκνπ Κόξηλζνο – Σξίπνιε – Καιακάηα θαη Κιάδνο Λεύθηξν - πάξηε», κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ 24σξσλ κεηξήζεσλ ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ην δηάζηεκα από ηνλ Ινύιην κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010.  

Καηά ηελ πεξίνδν Απξίιηνο - Ινύληνο ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθά 

επαλαιεπηηθέο 24σξεο κεηξήζεηο, θπξίσο ζηα ζεκεία ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

θξίζηκα από ηελ κειέηε ηνπ 2010. Παξάιιεια,  έγηλαλ κεηξήζεηο θπθινθνξηαθνύ 

ζνξύβνπ  ζηνπο νηθηζκνύο Ραςνκκάηε θαη Μαιισηά, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απόζηαζε 

κηθξόηεξε ησλ 200 κέηξσλ από ηα όξηα ηνπ Απηνθηλεηνδξόκνπ. 

Οη αλσηέξσ κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξνπζία ηνπ Αλεμάξηεηνπ Μεραληθνύ, ελώ 

ζηελ κέηξεζε ηνπ νηθηζκνύ Ραςνκκάηε παξεπξέζεθε εθπξόζσπνο ηεο ΛΔΠ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ.   

Σνλ Ινύιην ηνπ 2011 νινθιεξώζεθε ε «Δηδηθή Μειέηε ρεδηαζκνύ θαη Δθαξκνγήο 

Αληηζνξπβηθώλ Μέηξσλ» γηα ηελ πεξηνρή Μπεθηάληθα - Ν. Κνξηλζίαο θαη ππνβιήζεθε ζην 

Τπνπξγείν γηα έγθξηζε. 

Με ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαζθεπή ησλ ερνπεηαζκάησλ. 
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1.12 Μονάδερ επεξεπγαζίαρ λςμάηων 

 

ηνπο ηαζκνύο Δμππεξέηεζεο Απηνθηλεηηζηώλ (ΔΑ) ζην παζνβνύλη θαη ζην Κέληξν 

Διέγρνπ θαη πληήξεζεο (ΚΔ) ζηελ Νεζηάλε έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.  

Η ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο θαη ε επεμεξγαζία 

ησλ ιπκάησλ παξαθνινπζείηαη κε κεηξήζεηο θαη δεηγκαηνιεςίεο ζε εβδνκαδηαία βάζε.  
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2. ΜΔΛΔΣΗ – ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Η θαηαζθεπή ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ πινπνηείηαη από ηελ Κνηλνπξαμία ΜΟΡΔΑ ε νπνία 

εδξεύεη ζηελ Σξίπνιε θαη έρεη ηελ ζπκβαηηθή επζύλε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

 

2.1 Απόβληηα 

 

Από ηελ θνηλνπξαμία ΜΟΡΔΑ έρνπλ παξαδνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 γηα 

δηαρείξηζε θαη αλαθύθισζε νη παξαθάησ πνζόηεηεο απνβιήησλ: 

  

 22.000 θηιά κέηαιια (scrap) 

 20.900 ιίηξα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα 

 5.442 θηιά ζπζζσξεπηέο 

 631 ζπζθεπαζίεο (βαξέιηα) νξπθηειαίσλ 

 52 ηεκάρηα ειαζηηθώλ νρεκάησλ 

 

 

2.2 Πποϊόνηα εκζκαθήρ 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, γίλεηαη πξνζπάζεηα νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο όισλ ησλ απνβιήησλ. ηα πιαίζηα ινηπόλ θαη ηνπ πζηήκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ηα πξντόληα εθζθαθήο ελζσκαηώλνληαη όζν γίλεηαη ζην 

έξγν, είηε κε ηελ κνξθή επηρσκάησλ είηε κε δηάζηξσζε ηνπ πιηθνύ όπνπ απηό είλαη 

εθηθηό.  

ηνπο θάησζη πίλαθεο αλαγξάθνληαη νη πνζόηεηεο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη νη 

πνζόηεηεο πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζην έξγν σο επηρώκαηα. Σα ππόινηπα έρνπλ δηαηεζεί ζε 

εγθεθξηκέλνπο απνζεζηνζαιάκνπο. 

 

 

ΠΙΝ. 1: ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΔΚΚΑΦΩΝ  

Γεωγπαθική Δνόηηηα Ποζόηηηερ / m
3
 

Σζαθώλα Α/Κ Αξθαξώλ                  [ΓΔ27] 66.593 

Α/Κ Αξθαξώλ - Α/Κ Γπη. Καιακάηαο  [ΓΔ28] 671.197 

Α/Κ Λεύθηξνπ - Α/Κ Λνγθαλίθνπ   [ΓΔ31] 137.217 

Α/Κ Λνγθαλίθνπ - Α/Κ Πειιάλαο   [ΓΔ32] 609.298 

Πειιάλα - Α/Κ πάξηεο   [ΓΔ33] 382.772 

ΤΝΟΛΟ 1.867.077 

  

 

ΠΙΝ. 2: ΔΠΙΥΩΔΙ  

Γεωγπαθική Δνόηηηα Ποζόηηηερ / m
3
 

Σζαθώλα Α/Κ Αξθαξώλ                [ΓΔ27] 15.519 

Α/Κ Αξθαξώλ - Α/Κ Γπη. Καιακάηαο [ΓΔ28] 282.097 

Α/Κ Λεύθηξνπ - Α/Κ Λνγθαλίθνπ   [ΓΔ31] 144.296 

Α/Κ Λνγθαλίθνπ - Α/Κ Πειιάλαο   [ΓΔ32] 570.553 

Πειιάλα - Α/Κ πάξηεο   [ΓΔ33] 313.563 

ΤΝΟΛΟ 1.326.028 
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2.3 Πεπιβαλλονηικέρ δαπάνερ 

 

Η Κ/Ξ ΜΟΡΔΑ ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ πξαγκαηνπνηεί κία 

ζεηξά ελεξγεηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ηνλ αθόινπζν πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ελέξγεηεο θαη έξγα κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ έξγνπ γηα ην δηάζηεκα 1/1/2011-30/11/2011. 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

Δγθαηάζηαζε ζηαζκνύ κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

Καινγεξηθνύ 

Δλέξγεηεο απνθαηάζηαζεο εξγνηαμίσλ Βειηγνζηήο θαη  

ΒΙΠΔ Σξίπνιεο 

 

171.000 € 

 

Καηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ  .Δ.Α. /  Κ.Δ.. 

Αξθαξώλ 

 

120.000 € 

ύνολο 291.000 € 

 

 

2.4 Δγκπίζειρ – αδειοδοηήζειρ 

 

ε εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηηο 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ απηνθηλεηνδξόκνπ, έρνπλ εθδνζεί νη παξαθάησ απνθάζεηο: 

 
Πεπιοσή έπγος Υπήζη Δνέπγεια Απσή Έγκπιζη  

Γ.Δ. Πειιάλαο 

Γήκνπ πάξηεο  

Θέζε 

Παιαηνκνλάζηεξν 

Απνζεζηνζάιακνο Υαξαθηεξηζκόο έθηαζεο Γαζαξρείν πάξηεο 1578/2-5-2011 

Γ.Δ. Πειιάλαο  

Γήκνπ πάξηεο 

Θέζε Παιιάληην 

 

Απνζεζηνζάιακνο Υαξαθηεξηζκόο έθηαζεο Γαζαξρείν πάξηεο 1536/27-4-2011 

Γ.Δ. Πειιάλαο  

Γήκνπ πάξηεο 

Θέζε Πεγαδάθηα 

 Υαξαθηεξηζκόο έθηαζεο Γαζαξρείν πάξηεο 1439/18-4-2011 

Γ.Δ. θπξίηηδαο  

Γήκνπ Σξίπνιεο  

Θέζε Καικπαηζάξη 

 

Γαλεηνζάιακνο Υαξαθηεξηζκόο έθηαζεο 
Γαζαξρείν 

Σξίπνιεο 

 

691/13-4-2011 

Γ.Δ. θπξίηηδαο  

Γήκνπ Σξίπνιεο 

Θέζε Καικπαηζάξη 

 

Γαλεηνζάιακνο- 

Απνζεζηνζάιακνο 

 

Έγθξηζε επεκβάζεσο επί 

δεκνζίαο εθηάζεσο δαζηθνύ 

ραξαθηήξα γηα ηελ δεκηνπξγία 

δαλεηνζαιάκνπ θαη ρώξσλ 

απαξαίηεησλ γηα ηηο νδνύο 

πξνζπέιαζεο ζηε ζέζε 

«Καικπαηζάξη» 

Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ 

Γ/λζε Γαζώλ 

Αξθαδίαο 

 

1154/17-8-2011 

Γ.Δ. θπξίηηδαο  

Γήκνπ Σξίπνιεο 

Θέζε Καικπαηζάξη 

 

Γαλεηνζάιακνο 

Έγθξηζε επεκβάζεσο επί 

δεκνζίαο εθηάζεσο δαζηθνύ 

ραξαθηήξα γηα ηελ δεκηνπξγία 

δαλεηνζαιάκσλ - 

απνζεζηνζαιάκσλ ζηηο ζέζεηο 

«Παιαηνκαλάζηεξν» θαη 

«Παιιάληην», Γήκνπ πάξηεο 

Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε 

Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδαο 

θαη Ινλίνπ 

Γ/λζε Γαζώλ Π.Δ 

Λαθσλίαο 

 

1254/10-8-2011 
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2.5 Απσαιολογικά ζηοισεία 

 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ αξραηνηήησλ πνπ 

ππάξρνπλ ή ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαηά κήθνο ηεο ράξαμεο ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ, ε 

Κ/Ξ ΜΟΡΔΑ βξίζθεηαη ζε άκεζε θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο αξραηνινγηθέο 

ππεξεζίεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξεπλεο ησλ αξκόδησλ 

αξραηνινγηθώλ ππεξεζηώλ ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Γεωγπαθική Δνόηηηα Δςπύηεπη Πεπιοσή Γεζμεςμένη Πεπιοσή 

ΓΔ23 
A/K Μεγαιόπνιεο -  

Πεξηβόιηα Γ.Γ Πεξηβνιίσλ 

ΓΔ27 Α/Κ Κππαξηζζίαο Δζσηεξηθό ηκήκα θιάδνπ ΙΙΙ 

ΓΔ28 Αξηνρώξη 

Αξηζηεξόο παξάπιεπξνο 17 & ηκήκα αξηεξίαο 

απηνθηλεηνδξόκνπ 

Π.Δ.Ο. ζηελ ρ.ζ.16+000 ηεο αξηεξίαο απη/κνπ 

ΓΔ31 Γ.Γ. Πεηξίλαο Κηβσηνεηδήο νρεηόο 027 

ΓΔ32 

Γ.Γ. Πεηξίλαο 

Κόκβνο Λνγθαλίθνπ 

Πξηλ νρεηό 28 

Λνγθαλίθν 

Ορεηόο 30 

Πξηλ ΣΔ03 

Υιέβαηλα Πξηλ ην ΣΔ09 

Φπρξαίηθα 
Πξηλ ηνλ νρεηό 48 

Σκήκα απηνθηλεηνδξόκνπ 

Νεξάθηα 
Σκήκα απηνθηλεηνδξόκνπ 

Πξηλ ΣΔ12 

Πειιάλα 
 ASR 8 

Σκήκα DSR 6 

Μπαξηακέο 

Α/Κ Πειιάλαο 

Μεηά Α/Κ Πειιάλαο 

ΔΑ Πειιάλαο 

Σκήκα απηνθηλεηνδξόκνπ 

Πξηλ νρεηό 54 

ΓΔ33 

Κπξίκπεε 

Σκήκα απηνθηλεηνδξόκνπ 

Μεηά ηνλ νρεηό 57 

Σκήκα δεμηνύ παξάπιεπξνπ 7 

Κνπαλίηζα 
Πξηλ ηνλ νρεηό 66 

Ορεηόο 66Β 

Βίγια 
Πξηλ ην ΣΔ18 

Σκήκα απηνθηλεηνδξόκνπ 

Α/Κ Πειιάλαο-Α/Κ 

πάξηεο (Κιαδά) 

Κηβ.Ορ.77 

Κηβ.Ορ.80 

Μεηά Κηβ.Ορ.80 

κεηαμύ  Κηβ.Ορ. 75 -76 

Κηβ.Ορ.76 

Κηβ.Ορ.78 & 100κ ΝΓ νρεηνύ 78 

'Υνύλε' Κιαδά Κηβ.Ορ.79 

Παιαηνκνλάζηεξν Κόκβνο πξνο ειιαζία παξάδξνκνο 

  ΝΑ ηνπ ΣΔ13 

Κνθθηλόξαρε 

(Καιακάθηα) 
Α/Κ πάξηεο 

Κνθθηλόξαρε Α/Κ πάξηεο 
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2.6 Απαλλοηπιώζειρ έπγος 

 

Οη απαιινηξηώζεηο ηνπ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, 

παξνπζηάδνληαη  ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : 

 
Γεωγπαθική 

Δνόηηηα 
Απαλλοηπίωζη 

ΓΔ04 
Παξαδόζεθε ζηνλ θαηαζθεπαζηή ε ζπκπιεξσκαηηθή απαιινηξίσζε ζηελ 

παξαιιαγή ηνπ παζνβνπλίνπ Υ.Θ 11+981 - Υ.Θ 13+800 

ΓΔ28 
ηελ ΓΔ 28 ζην ηκήκα Σζαθώλα-Καιακάηα  Υ.Θ.22+500 - Υ.Θ.26+500 δόζεθαλ 

κε επίηαμε θάπνηεο απαιινηξηώζεηο. 

ηηο  ΓΔ 27-28-31-32-33 εθθξεκνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο απαιινηξηώζεηο 

 


