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ΓΔΝΙΚΑ
Η παξνύζα έθζεζε απνηειεί ηελ πέκπηε εμακεληαία Έθζεζε Πεξηβαιινληηθήο
Γηαρείξηζεο πνπ ππνβάιιεη ν Παξαρσξεζηνύρνο ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ
θαη Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ (ΤΠΟΜΔΓΙ) ζηα πιαίζηα ησλ
ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, ήηνη ηεο ύκβαζεο Παξαρώξεζεο άξζξν 11.2.2, θαζώο
θαη ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ΔΤ άξζξν 2.4.2/(12).
Η παξνύζα δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ηηο εηδηθήο ηζηνζειίδαο, www.moreas.com.gr, πνπ
δηαηεξεί ν Παξαρσξεζηνύρνο.
ΠΡΟΟΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
Ο Παξαρσξεζηνύρνο ζπληάζζεη γηα θάζε έηνο εθζέζεηο πξνόδνπ θαη πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζην ΤΠΔΚΑ θαη ΤΠΟΜΔΓΙ.
Η παξνύζα έθζεζε απνηειεί ζπλέρεηα ησλ πξνεγνύκελσλ εθζέζεσλ, νη νπνίεο
απνηεινύλ έλα ζύλνιν, ην νπνίν ζπλερώο εκπινπηίδεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εξγαζηώλ
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ.
Κάζε έθζεζε απνηειεί ηελ ζπλέρεηα ησλ πξνεγνπκέλσλ εθζέζεσλ, θαζόζνλ ε
πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ εμειίζζεηαη ζπλερώο, εληαία θαη αδηαιείπησο.
ε θάζε έθζεζε πνπ ππνβάιιεηαη απνηππώλεηαη ε πεξηβαιινληηθή θαη ε γεληθόηεξε
πξόνδνο ηνπ Έξγνπ γηα ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.
Καηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ησλ θαηαζθεπώλ ηνπ Έξγνπ ππνβάιινληαη κεληαίεο
εθζέζεηο πξνόδνπ ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο παξαθνινύζεζεο ηνπ Έξγνπ.
Με ηηο κεληαίεο εθζέζεηο ππνβάιινληαη ηα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία, νη αξραηνινγηθέο
ηνκέο (σο κέξνο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ) θαη άιιεο εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ θαη
πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε (πρ. εθζθαθέο, απνζέζεηο, ε/κ εγθαηαζηάζεηο θιπ).
Η πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ απηώλ, θαζώο θαη νη δαπάλεο, επηκεξίδνληαη ζην
θαηαζθεπαζηηθό κέξνο θαη ζην αληίζηνηρν πεξηβαιινληηθό, ρσξίο σζηόζν λα είλαη ζαθήο
ν πξνζδηνξηζκόο απηώλ ησλ επηκεξηζκώλ.
ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ απνπεξάησζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ζα είλαη
εθηθηόο ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ησλ εξγαζηώλ θαη κε βάζε απηόλ ν επηκεξηζκόο ζε
θαηαζθεπαζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο. Οη δαπάλεο απηέο ζα θνηλνπνηεζνύλ
αξκνδίσο.
Πορεία καηαζκεσαζηικών εργαζιών - Κοινωνικά και περιβαλλονηικά οθέλη
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ νινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο ησλ ζεξάγγσλ:
δύν θιάδσλ ζήξαγγαο Νενρσξίνπ
δύν θιάδσλ ζήξαγγαο ηέξλαο
θαη έηζη απνπεξαηώζεθαλ νη βαζηθέο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Κόξηλζνο
– Σξίπνιε.
Δπίζεο, έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ δεμακελώλ ζπιινγήο θαη
δηαρείξηζεο ησλ εθξνώλ ησλ νδνζηξσκάησλ ή θαη εθξνώλ πηζαλώλ πεξηβαιινληηθώλ
ύνταξη : Νίθε ηνύηα
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αηπρεκάησλ θιπ ζηηο εηζόδνπο ησλ ζεξάγγσλ Αξηεκηζίνπ θαη Νενρσξίνπ, ελώ νη
εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ δεμακελώλ ηεο ζήξαγγαο ηεο ηέξλαο επξίζθνληαη ζε εμέιημε.
Οη δεμακελέο απηέο είλαη θπξίσο πεξηβαιινληηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ελδηαθέξνληνο.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεξάγγσλ Αξηεκηζίνπ, ηέξλαο θαη Νενρσξίνπ δηεμάγεηαη
πιένλ αλεκπόδηζηα ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, ελώ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ
θύηεπζεο θαη πξαζίλνπ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ έσο ηνλ Γεθέκβξην 2010, ζα
είλαη πεξηζζόηεξν αηζζεηό θαη ην πεξηβαιινληηθό όθεινο, πέξαλ ηνπ θνηλσληθνύ κε ηελ
αλεκπόδηζηε ξνή ησλ νρεκάησλ, γεγνλόο πνπ ζεκαηνδνηεί πεξίνδν κε ιηγόηεξεο
εθπνκπέο αεξίσλ από ηελ νκαιή ξνή θαη ρξνληθά κηθξόηεξε δηαδξνκή ησλ δηεξρόκελσλ
νρεκάησλ.
Έηζη, ε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο, ε άλεηε θαη αζθαιήο πνξεία ησλ νρεκάησλ, ε ρξνληθή
ζπληόκεπζε ησλ δηειεύζεσλ, ε θύηεπζε πξαλώλ – θόκβσλ - λεζίδσλ, νη δεμακελέο ησλ
ζεξάγγσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ Κόξηλζνο – Σξίπνιε, απνηεινύλ επξύηεξν θνηλσληθό
όθεινο πνπ απνξξέεη από ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ.
Οινθιεξώλεηαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ε απνηίκεζε ηεο επξύηεξεο πεξηβαιινληηθήο
δηάζηαζεο ηνπ Έξγνπ, θαηαξρήλ κέζσ ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ επηδόζεσλ,
νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηελ απηνηειή ζηαδηαθή απνπεξάησζε ηκεκάησλ ηνπ Έξγνπ,
ελώ κε ηελ πεξεηαίξσ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ, ζα θαηαγξάθνληαη νη εμειηζζόκελεο
πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο αιιά θαη νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ησλ επόκελσλ ηκεκάησλ
θαη ζα αλαθνηλώλνληαη αληηζηνίρσο.
Πορεία περιβαλλονηικών μελεηών και αδειοδοηήζεων
Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο θαη εγθξίζεηο, έρνπλ εθδνζεί λέεο
πεξηβαιινληηθέο απνθάζεηο - ΚΤΑ θαη άδεηεο νη νπνίεο έρνπλ σο αθνινύζσο:
1) Α.Π νηθ. 122609 / 01.03.2010: Δηδηθή Σερληθή Μειέηε γηα ην Κέληξν Δθκεηάιιεπζεο
θαη πληήξεζεο (ΚΔ) Νεζηάλεο ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν Κνξίλζνπ - Σξίπνιεο.
2) Α.Π νηθ. 122610 / 01.03.2010: Δηδηθή Σερληθή Μειέηε Δθαξκνγήο γηα ηνλ ηαζκό
Δμππεξέηεζεο Απηνθηλεηηζηώλ Νεζηάλεο ζηνλ απηό/δξνκν Κνξίλζνπ – Σξίπνιεο.
3) Α.Π νηθ. 122611 / 01.03.2010: Δηδηθή Σερληθή Μειέηε Δθαξκνγήο γηα ηνλ ηαζκό
Δμππεξέηεζεο Απηνθηλεηηζηώλ (ΔΑ) Αθξνθνξίλζνπ ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν
Κνξίλζνπ – Σξίπνιεο.
4) Α.Π νηθ. 123494 / 22.03.2010: Έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ιαηνκείνπ αδξαλώλ
πιηθώλ εληόο ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο «Κνθθηλόβξαρνο» ηνπ Γήκνπ Θνπξίαο Ννκνύ
Μεζζελίαο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Σζαθώλα
- Καιακάηα ηνπ
απηνθηλεηόδξνκνπ Σξίπνιε – Καιακάηα.
5) Α.Π νηθ.122423 / 29.04.2010: Δηδηθή Σερληθή Μειέηε Δθαξκνγήο γηα ηελ κνλάδα
ζξαύζεο – παξαγσγήο αδξαλώλ πιεζίνλ ελ ιεηηνπξγία ιαηνκείνπ ζηελ ζέζε «Άγηνο
Γεώξγηνο» Παξαδεηζίσλ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο.
6) ΔΠΠ/Π2/Φ4/6968 / 08.07.2010, Α.Π νηθ. 126966 / 17.06.2010: Σελ ηξνπνπνίεζε
ηεο ΚΤΑ κε α.π. νηθ. 70152 / 08.04.1998 κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
πεξηβαιινληηθνί όξνη ηεο ζήξαγγαο Ραςνκκάηε θαη ηνπ ηκήκαηνο Ραςνκκάηε Λεύθηξν ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Κνξίλζνπ – Σξίπνιεο – Καιακάηαο.
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Διατείριζη αποβλήηων
Σα πάζεο θύζεσο απόβιεηα δηαρεηξίδνληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη
ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ Έξγνπ θαη όπσο απηά έρνπλ πεξηγξαθεί ζηηο
πξνεγνύκελεο εθζέζεηο.
Οη πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο θαη νη πνζόηεηεο ησλ δηαρεηξηδόκελσλ απνβιήησλ, ησλ
επηθίλδπλσλ νπζηώλ θιπ, ππνβάιινληαη ζπγθεληξσηηθά κε ηελ εθάζηνηε εηήζηα έθζεζε,
θάζε Ιαλνπάξην, όπσο απηό απαηηείηαη από ην άξζξν 40 ηεο ΚΤΑ 109884/04.12.06.
Κσκλοθοριακός θόρηος
Αλαθνξηθά κε ηνλ θπθινθνξηαθό θόξην, άξζξν 37 ηεο ΚΤΑ 109884/04.12.2006, γίλεηαη
ζπλερείο θαηαγξαθή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη ηνπ
απηνθηλεηόδξνκνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ππνβάιινληαη κε ηηο κεληαίεο εθζέζεηο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ.
Αρταιολογικές διερεσνηηικές ηομές
Πξηλ από ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ εξγαζηώλ εθζθαθώλ ζηα
ηκήκαηα ζηα νπνία ππάξρνπλ αξραηόηεηεο ή ζηα νπνία αλακέλνληαη αξραηνινγηθά
επξήκαηα, δηελεξγνύληαη δνθηκαζηηθέο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ππό ηελ επίβιεςε ησλ
αξκόδησλ αξραηνινγηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Έξγνπ.
Σν ζύλνιν ησλ δηεξεπλεηηθώλ αξραηνινγηθώλ ηνκώλ ζα ππνβιεζνύλ κε ηελ εηήζηα
έθζεζε ηνλ Ιαλνπάξην 2011.
Διατείριζη ηοπίοσ - πραζίνοσ
Αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο δηαρείξηζεο ηνπίνπ θαη πξαζίλνπ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ
Κόξηλζνο – Σξίπνιε, έρνπλ νινθιεξσζεί νη θπηνηερληθέο κειέηεο θαη γεληθόηεξα νη
κειέηεο θύηεπζεο θαη άξδεπζεο πξαζίλνπ θαη έρνπλ εγθξηζεί από ηνλ Αλεμάξηεην
Μεραληθό.
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ρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο θύηεπζεο θαη πξαζίλνπ ηνπ ηκήκαηνο Κόξηλζνο – Σξίπνιε, έσο
ηηο αξρέο ηνπ επηεκβξίνπ έρεη νινθιεξσζεί ην 70% ησλ θπηεύζεσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ
κειεηώλ.
Οη εξγαζίεο πξαζίλνπ ηνπ ηκήκαηνο Κόξηλζνο – Σξίπνιε ζπλερίδνληαη θαη ζα
νινθιεξσζνύλ έσο ηνλ Γεθέκβξην 2010.
Η ηειηθή απνηύπσζε ηεο θαηάζηαζεο θπηεύζεσλ, αξδεπηηθνύ δηθηύνπ θαη άιισλ
εξγαζηώλ πξαζίλνπ, θαζώο θαη ησλ δαπαλώλ γηα ην ηκήκα Κόξηλζνο – Σξίπνιε ζα γίλεη
κε ηελ εηήζηα πεξηβαιινληηθή έθζεζε ηνπ 2010, ε νπνία ζα ππνβιεζεί ηνλ Ιαλνπάξην
2011 ζηηο αξκόδηεο πεξηβαιινληηθέο αξρέο ηνπ Έξγνπ.
Παξάιιεια πξνρσξνύλ νη εξγαζίεο ησλ κειεηώλ πξαζίλνπ ησλ ππόινηπσλ ηκεκάησλ
ηνπ Έξγνπ Σξίπνιεο – Καιακάηαο θαη Λεύθηξνπ - πάξηεο, ελώ έρνπλ αξρίζεη νη
θπηεύζεηο ζε ηκήκαηα ηα νπνία νινθιεξώλνληαη θαηαζθεπαζηηθά, όπσο πρ ζηελ πεξηνρή
Καινγεξηθνύ, Ραςνκκάηε θιπ.
Γηα ηελ ζπληήξεζε πξαζίλνπ, ε ΜΟΡΔΑ ΑΔ έρεη ζπκβιεζεί κε εηαηξεία ε νπνία
εθηειεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ πξαζίλνπ, θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Κόξηλζνο –
Σξίπνιε θαη ησλ λέσλ ηκεκάησλ πνπ νινθιεξώλνληαη. ηελ ζπληήξεζε
ζπκπεξηιακβάλνληαη, εξγαζίεο θιαδέκαηνο, άξδεπζεο, θύηεπζεο θαη θαιισπηζκνύ ηεο
θεληξηθήο λεζίδαο, ησλ λεζίδσλ ησλ θόκβσλ θαη άιισλ επηθαλεηώλ εθαηέξσζελ ηνπ
Απηνθηλεηόδξνκνπ.
Μόνιμοι ζηαθμοί μέηρηζης αημοζθαιρικής ρύπανζης - ΜΣΜ
Έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ ΜΜ ζηα ζεκεία:



ΥΘ 05+808 - Πεξηνρή Αθξνθνξίλζνπ θαη νηθηζκνύ νισκνύ
ΥΘ 74+080 - Πεξηνρή Σξηπόιεσο – Βόξεηα Δίζνδνο Σξηπόιεσο

ΥΘ 05+808 - Οηθ. νισκνύ

ύνταξη : Νίθε ηνύηα
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θαη έρνπλ εμνπιηζηεί κε ηα απαξαίηεηα όξγαλα κεηξήζεσλ αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη
κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ.
Σα πξώηα απνηειέζκαηα θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη
κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην ηξίκελν Οθηώβξηνο – Γεθέκβξηνο 2010, ζα
απνζηαινύλ ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνλ Ιαλνπάξην 2011.
Παρακολούθηζη κσκλοθοριακού θορύβοσ
Καηά κήθνο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ Κόξηλζνο – Σξίπνιε εθηεινύληαη πεξηνδηθέο
κεηξήζεηο ζνξύβνπ θαη έρνπλ νινθιεξσζεί νη κεηξήζεηο ζηνπο δέθηεο ησλ πεξηνρώλ
Σξηπόιεσο, νηθηζκνύ νισκνύ θαη νηθηζκνύ Νεζηάλεο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ερνκεηξήζεσλ, αθνύ νινθιεξσζνύλ θαη νη κεηξήζεηο ζηελ
πεξηνρή νηθηζκνύ ηέξλαο, ζα ππνβιεζνύλ ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ΤΠΔΚΑ /
ΤΠΟΜΔΓΙ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ερνκεηξήζεσλ, ν Παξαρσξεζηνύρνο ζα
πξνβεί ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ όπνησλ ζεκάησλ πξνθύςνπλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 37,
ΚΤΑ 109884/04.12.2006.
Παρακολούθηζη ηοσ πόζιμοσ νερού
Η Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ Παξαρσξεζηνύρνπ παξαθνινπζεί κε εηδηθέο δηαδηθαζίεο
ηελ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ΔΑ, ΚΔ, ηαζκνύο Γηνδίσλ
θιπ, ηνπ Έξγνπ, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο.
Παρακολούθηζη σγρών αποβλήηων
Η Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ Παξαρσξεζηνύρνπ παξαθνινπζεί, κε εηδηθέο
δηαδηθαζίεο, ηελ πνηόηεηα ησλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο πγξώλ
απνβιήησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ΔΑ, ΚΔ, ηαζκνύο Γηνδίσλ θιπ, ηνπ Έξγνπ, κε
βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο.
Παξάιιεια, γίλεηαη ζπληήξεζε ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ απνβιήησλ από
εηδηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία έρεη ζπκβιεζεί ν Παξαρσξεζηνύρνο.
Παρακολούθηζη και καηαγραθή ηων αποβλήηων ασηοκινηηόδρομοσ
Γίλεηαη δηαρείξηζε ησλ πάζεο θύζεσο απνβιήησλ ηα νπνία παξάγνληαη από ην Έξγν
ζπλνιηθά. Σα ζηνηρεία, νη πνζόηεηεο θαη ν ηξόπνο δηαρείξηζεο ζα ππνβιεζνύλ
ζπγθεληξσηηθά γηα όιν ην έηνο, κε ηελ εηήζηα πεξηβαιινληηθή έθζεζε ηνπ 2010.

ύνταξη : Νίθε ηνύηα
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