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ΔΙΑΓΩΓΗ
Η παξνύζα, απνηειεί ηελ ηξίηε «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 νη εμακεληαίεο 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 θάπνηα δηαθνξνπνίεζε.
ηελ παξνύζα έθζεζε ελζσκαηώλνληαη θάπνηα από ηα ζηνηρεία ησλ δύν εμακεληαίσλ
εθζέζεσλ.
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.

Άπνςε : Σξίπνιε - Αζήλαην
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1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟΤ
1.1 Ποπεία ηος έπγος
Ο πθηζηάκελνο Απηνθηλεηόδξνκνο ιεηηνπξγεί γηα ηα ηκήκαηα Κόξηλζνο – Σξίπνιε, θαη
Σξίπνιε – Α/Κ Παξαδεηζίσλ, ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 113 ρηιηνκέηξσλ, ελώ παξάιιεια
κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ, ζπλερηδόηαλ ε απαηηνύκελε ηερληθή, θπθινθνξηαθή θαη
αηζζεηηθή αλαβάζκηζή ηνπ.
Η παξάιιειε ζπλύπαξμε ησλ δύν πεξηόδσλ, δειαδή ηεο ¨ιεηηνπξγίαο – ζπληήξεζεο¨
αθελόο θαη ηεο ¨κειέηεο – θαηαζθεπήο¨ αθεηέξνπ, απνηειεί έλα δύζθνιν εγρείξεκα θαη
απαηηεί θαηαλόεζε θαη ζπλαίλεζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ ζε ζέκαηα
θπθινθνξηαθά, πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο, πεξηβαιινληηθέο - θνηλσληθέο νριήζεηο θιπ.
Η πξόνδνο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 έρεη σο θάησζη:
Ι. Ολοκληπωμένα τμήματα
Οινθιήξσζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηκήκαηνο ηνπ Απηνθηλεηνδξόκνπ
Κόξηλζνο – Σξίπνιε, εθηόο ηνπ ηκήκαηνο Υ.Θ.Δ. 11+950 – Υ.Θ.Δ. 13+550 (Παξαιιαγή
παζνβνπλίνπ), ε νπνία είλαη ζε εθθξεκόηεηα ιόγσ κε νινθιήξσζεο ηεο παξάδνζεο
ησλ ρώξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο.
ηηο αλσηέξσ αλαβαζκίζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη:
 ε νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ησλ λέσλ ζεξάγγσλ ηέξλαο θαη
Νενρσξίνπ (δύν αλεμάξηεησλ θιάδσλ) κε ηηο απαηηνύκελεο ζπλαξκνγέο
 ε νξηδνληηνγξαθηθή παξαιιαγή ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, Υ.Θ.Δ. 51+900 –
Υ.Θ.Δ. 52+600
 νη νξηδνληηνγξαθηθέο παξαιιαγέο ζηελ πεξηνρή ηνπ .Δ.Α. Αιέαο Υ.Θ.Δ. 55+800 –
Υ.Θ.Δ. 56+700 θαη Υ.Θ.Δ. 57+200 – Υ.Θ.Δ. 58+200
 ε νξηδνληηνγξαθηθή παξαιιαγή ηνπ Α/Κ Βόξεηαο εηζόδνπ Σξηπόιεσο, Υ.Θ.Δ.
73+400 – Υ.Θ.Δ. 74+500.
Οινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία (Ννέκβξηνο 2010) ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
Απηνθηλεηνδξόκνπ Σξίπνιε – Α/Κ Αζήλαηνπ, κήθνπο πεξίπνπ 14ρικ.,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λέαο ζήξαγγαο Καινγεξηθνύ (δύν αλεμάξηεησλ θιάδσλ) θαη
ησλ λέσλ κεησπηθώλ δηνδίσλ γέθπξαο Μάλαξε Αζζέαο.
Οινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ λένπ ηκήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ, Α/Κ
Αζήλαηνπ – Α/Κ Λεύθηξνπ, κήθνπο πεξίπνπ 13ρικ. (Μάξηηνο 2010),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λέαο ζήξαγγαο Ραςνκκάηε (δύν αλεμάξηεησλ θιάδσλ).
Οινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ λένπ ηκήκαηνο Α/Κ Λεύθηξνπ – Α/Κ
Παξαδεηζίσλ κήθνπο πεξίπνπ 6ρικ. (Γεθέκβξηνο 2010).
Οινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ λένπ Ηκηθόκβνπ Αιθεηνύ Μεγαιόπνιε, ν νπνίνο εμππεξεηεί ηελ πξνζσξηλή ζύλδεζε ηνπ Απηνθηλεηνδξόκνπ κε
ηελ Μεγαιόπνιε (Ννέκβξηνο 2010).
Η θαηαζθεπή ηεο κόληκεο ζύλδεζεο ¨Α/Κ Μεγαιόπνιεο¨ θαζπζηεξεί ιόγσ
εθηεηακέλσλ αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ.
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Καηά ζπλέπεηα, εληόο ηνπ 2010 έρεη νινθιεξσζεί θαη παξαδνζεί ζηελ θπθινθνξία ην εληαίν
θαη ζπλερέο ηκήκα ηνπ Απηνθηλεηνδξόκνπ Κόξηλζνο – Α/Κ Παξαδεηζίσλ, ζπλνιηθνύ
κήθνπο 113 ρηιηνκέηξσλ.
ΙΙ. Τμήματα τος έπγος σε εξέλιξη
Δληόο ηνπ 2010 ζπλερίζηεθαλ νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή νινθιήξσζεο ηνπ ππόινηπνπ
έξγνπ ¨Σζαθώλα – Καιακάηα θαη Κιάδνο Λεύθηξν – πάξηε¨, σο αθνινύζσο:
Σκήκα Σζαθώλα – Καιακάηα (Γ.Δ. 27Ν, 28Ν, 29Ν θαη 30Ν). Δξγαζίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κήθνο πεξίπνπ 24ρικ. ζηελ Γ.Δ. 27Ν θαη ζε κέξνο ηεο Γ.Δ. 28Ν
γηα ηηο νπνίεο έρνπλ παξαδνζεί ειεύζεξνη νη απαηηνύκελνη ρώξνη. ην ππόινηπν ηκήκα
ηεο Γ.Δ. 28Ν θαζώο θαη ζηηο Γ.Δ. 29Ν θαη Γ.Δ. 30Ν (Πεξηκεηξηθή Καιακάηαο) κήθνπο
πεξίπνπ 11ρικ., ε παξάδνζε ησλ ρώξσλ θαζπζηεξεί.
Κιάδνο Λεύθηξν – πάξηε (Γ.Δ. 31Ν, 32Ν θαη 33Ν). πλερίζηεθαλ νη εξγαζίεο ζηηο
Γ.Δ. 31Ν θαη Γ.Δ. 32Ν (Υ.Θ. 0+000 – Υ.Θ. 31+000), ελώ έρνπλ μεθηλήζεη θαη νη
εξγαζίεο ζηελ Γ.Δ. 33Ν (Υ.Θ. 31+000 – Υ.Θ. 46+000) εθηόο ηκεκάησλ ηεο παξαιιαγήο
Δπξώηα (Υ.Θ. 34+650 – Υ.Θ. 40+800), γηα ηα νπνία εθθξεκεί ε παξάδνζε ησλ ρώξσλ.
ΙΙΙ. Ππόβλεψη για το έτορ 2011 πποβλέπονται οι κάτωθι επγασίερ
Γηα ην έηνο 2011 πξνβιέπνληαη νη θάησζη εξγαζίεο :
Σκήκα Σζαθώλα – Καιακάηα
Δληόο ηνπ 2011 πξνβιέπεηαη ε νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ
ηκήκαηνο ηνπ Απηνθηλεηνδξόκνπ Σζαθώλα – Α/Κ πεξρόγεηαο (είζνδνο
Καιακάηαο) θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζην ηκήκα ηεο Πεξηκεηξηθήο νδνύ
Καιακάηαο.
Κιάδνο Λεύθηξν – πάξηε
Δληόο ηνπ 2011 πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ θαη ε ζηαδηαθή νινθιήξσζε
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηκήκαηνο Λεύθηξν – Λνγγαλίθνο (Υ.Θ.Δ. 0+000 – Υ.Θ.Δ.
14+000 ηεο Γ.Δ. 31Ν). Δπίζεο ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ ζην ππόινηπν ηκήκα
(Υ.Θ.Δ. 14+000 – Υ.Θ.Δ. 46+000, Γ.Δ. 32Ν θαη 33Ν), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ ηκήκαηνο ηεο Παξαιιαγήο ηνπ Δπξώηα ζηε Γ.Δ. 33Ν (Υ.Θ.Δ. 34+650 – Υ.Θ.Δ.
40+800).
Νέν Σκήκα Γεκνζίνπ Παξαδείζηα – Σζαθώλα
Δληόο ηνπ 2011 πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ζην
πξναλαθεξζέλ ηκήκα ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη από ην Γεκόζην, κήθνπο πεξίπνπ 12
ρηιηνκέηξσλ.
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1.2 Σεκμηπίωζη ηήπηζηρ πεπιβαλλονηικών όπων
Καηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο Κόξηλζνο –Α/Κ Παξαδεηζίσλ θαη κε ηελ
παξάιιειε θαηαζθεπή ησλ πξόζζεησλ έξγσλ, ηεξείηαη ε εζληθή θαη επξσπατθή
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, θαζώο θαη νη Δγθεθξηκέλνη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη ηνπ έξγνπ.
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.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ πεξηόδσλ ¨ιεηηνπξγίαο –
ζπληήξεζεο¨ θαη ¨κειέηεο – θαηαζθεπήο¨, θαηαγξάθεθαλ νη επηδόζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ζπλέρεηα, ελώ γηα ηα ζηνηρεία αλαθύθισζεο ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα ηεθκήξηα (βεβαηώζεηο,
ζπκβάζεηο) ζηα αξρεία ηεο ΜΟΡΔΑ ΑΔ – Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο / ΚΞ ΜΟΡΔΑ θαη
είλαη δηαζέζηκα ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, πρ ηνπ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο – Δλέξγεηαο &
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θιπ.
Η ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ εμαζθαιίδεηαη θαη κέζα από ην
¨Πεξηβαιινληηθό Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο – Δθκεηάιιεπζεο¨, ην νπνίν
εγθξίζεθε από ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο - Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο / ΔΤΠΔ κε
ηελ ππ’ αξζ. Α.Π. 143208/19.11.09 έγθξηζε.

Άπνςε : ΚΔ θαη ΔΑ Νεζηάλεο
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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:
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.

7)

Α.Π. νηθ. 132632/22.11.2010, ΔΣΜΔ εξγνηαμίσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη
αζθαιηνκίγκαηνο ζηελ ζέζε Βειηγνζηή δήκνπ Φαιαηζίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ
Λεύθηξν-πάξηε ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Κόξηλζνο-Σξίπνιε-Καιακάηα-πάξηε.

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 έρεη αλαηεζεί ζηελ εμεηδηθεπκέλε
εηαηξεία πξαζίλνπ, ΣΟΜΗ ΑΔ.
Οη θπηνηερληθέο – δαζνηερληθέο κειέηεο εθπνλνύληαη κε ζηόρν ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπο
ζηα εθάζηνηε ηκήκαηα πνπ απνπεξαηώλνληαη θαη έρνπλ νινθιεξσζεί θαη εγθξηζεί νη κειέηεο
πξαζίλνπ ησλ ηκεκάησλ Κόξηλζνο – Σξίπνιε (Γ.Δ. 1-16) θαη νη Γ.Δ. 17, 18, 24 - 25.
Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο θύηεπζήο ηνπ πθηζηάκελνπ ηκήκαηνο Κόξηλζνο – Σξίπνιε έρνπλ
νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θύηεπζήο ηνπ ζε πνζνζηό 95% θαη αλαιπηηθόηεξα νη εξγαζίεο
πξαζίλνπ, ζπλνιηθά ηνπ έξγνπ ¨Λεηηνπξγίαο – Καηαζθεπήο¨, έρνπλ σο αθνινύζσο :
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Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ

1

Κιάδεκα ζάκλσλ θαη θνύξεκα ρόξησλ ηεο θεληξηθήο λεζίδαο (πλνιηθνύ κήθνπο 66 ρηιηνκέηξσλ
πεξίπνπ) θαη θαζαξηζκόο, κε απνκάθξπλζε ησλ θνκκέλσλ ππνιεηκκάησλ θαη ησλ ζθνππηδηώλ,
θαζαξηζκόο θαλαιηνύ απνξξνήο

2

Κόςηκν ρόξησλ θαη θαζαξηζκόο ησλ εξεηζκάησλ, κε απνκάθξπλζε ησλ θνκκέλσλ ππνιεηκκάησλ θαη
όισλ ησλ ζθνππηδηώλ (ζπλνιηθό κήθνο εξεηζκάησλ 90 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ) Κιαδέκαηα δέλδξσλ θαη
ζάκλσλ, θόςηκν ησλ ρόξησλ θαη ηεο απηνθπνύο βιάζηεζεο, θαζαξηζκόο δηάθνξσλ ζεκείσλ θαη
θόκβσλ κε πιάηνο 2κ θαη κε κηα ζεηξά θπηώλ, κε απνκάθξπλζε ησλ θνκκέλσλ ππνιεηκκάησλ θαη
όισλ ησλ ζθνππηδηώλ, θιαδέκαηα δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, θόςηκν ησλ ρόξησλ θαη ηεο απηνθπνύο
βιάζηεζεο, θαζαξηζκόο ζηηο πεξηνρέο ζηαζκώλ δηνδίσλ παζνβνπλίνπ θαη Νεζηάλεο.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο Κόκβνπ Κνξίλζνπ (ρζ 85) ΓΔ 1-3
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο παζνβνύλη ΓΔ 4
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο θόκβνο Αγ. Βαζηιείνπ ΓΔ 5
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο ΓΔ 6
Τδξνζπνξέο ΓΔ 6
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο ΓΔ 7
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο ΓΔ 8
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο ΓΔ 9
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο ΑΛΔΑ ΓΔ 12
Τδξνζπνξέο ΓΔ 12
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο Νεζηάλε ΓΔ 13
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο ΓΔ 14
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο Σξίπνιε ΓΔ 15-16
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο ΓΔ 17
Δξγαζίεο Φύηεπζεο θαη Άξδεπζεο ΓΔ 18
Τδξνζπνξέο κε ρξήζε Γηνύηαο ΓΔ 31 θαη ΓΔ 24

Οη δαπάλεο γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ηνπ 2010,
αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 1.180.000,0 €.
1.6 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 έρνπλ
αξρίζεη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο.
Ωζηόζν, 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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1.7 Απόβληηα
Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ, γίλεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα
δηαρείξηζεο πνπ ππνβιήζεθε κε ηελ πξώηε εμακεληαία έθζεζε ηελ 03.09.08.
Καηά ην δηάζηεκα ηνπ έηνπο 2010 έρνπλ απνζηαιεί γηα αλαθύθισζε:
23440 θηιά ράιπβα – κέηαιια
6520 θηιά πιαζηηθό
3523 θηιά ζπζζσξεπηέο
2530 θηιά ραξηί
200 θηιά Ηιεθηξηθά θαη Ηιεθηξνληθά απόβιεηα
800 θηιά θαιώδηα.
1.8 Πανίδα
Καηά κήθνο ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ θαη όπνπ δηαλνίγνληαη λένη νρεηνί γηα ηηο πδξαπιηθέο
αλάγθεο ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ, ην άλνηγκά ηνπο έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 2,5 m κε
θεθιηκέλεο επηθάλεηεο, ώζηε λα είλαη εύθνιε θαη νκαιή ε δηαθίλεζε ηεο παλίδαο.
1.9 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.
1.10 Πεπιβαλλονηικά αηςσήμαηα
Με 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.
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.
1.11 Δξοικονόμηζη ενέπγειαρ
ην πιαίζην ηεο επξύηεξεο πεξηβαιινληηθήο θηινζνθίαο ηεο ΜΟΡΔΑ Α.Δ., πξνβιέπνληαη
δξάζεηο κε ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ηνπ έξγνπ από αλαλεώζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο.
Οη δξάζεηο απηέο θηλνύληαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ρξήζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, ησλ
βηνθιηκαηηθώλ αξρώλ-παξεκβάζεσλ θ.ιπ.
ηόρνο ηεο ΜΟΡΔΑ ΑΔ είλαη ε ζπκβνιή ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 νη νπνίεο
επζύλνληαη γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
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ηελ πξνζπάζεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο όπσο :
Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζην πθηζηάκελν ηκήκα
Κόξηλζνο - Σξίπνιε, κε ηελ δεκηνπξγία κειινληηθήο ππνδνκήο, ε νπνία παξέρεη
ηελ δπλαηόηεηα αληαπόθξηζεο ζε απαηηήζεηο, ιόγσ αύμεζεο ηεο θπθινθνξίαο, ή
κεγαιύηεξεο έληαζεο θσηηζκνύ ησλ θόκβσλ θαη ησλ άιισλ ζεκείσλ ηνπ
απηνθηλεηόδξνκνπ.
Έρνπλ ηνπνζεηεζεί θσηνθύηηαξα απηνκαηηζκνύ παξαθνινύζεζεο – ειέγρνπ ηεο
θσηεηλόηεηαο, ησλ θσηηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο Σξίπνιε – Α/Κ
Παξαδεηζίσλ, κε ηελ απηόκαηε ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηνπ θσηηζκνύ. Η
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ηνλ απηνκαηηζκό εθηηκάηαη ζε πνζνζηό 10% επί ηνπ κε
απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο.
Σν ζύζηεκα θσηηζκνύ ησλ ζεξάγγσλ είλαη απηνκαηνπνηεκέλν κε αηζζεηήξεο νη
νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο θσηεηλόηεηαο ησλ ζηνκίσλ ησλ ζεξάγγσλ.
Διέγρεηαη έηζη ε θσηεηλόηεηα ησλ εηζόδσλ – εμόδσλ ησλ ζεξάγγσλ αλάινγα κε ηηο
εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη απηνξπζκίδεηαη ε έληαζε, εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή
νδήγεζε θαη ηαπηνρξόλσο ηελ βέιηηζηε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Η εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο, κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ, αλέξρεηαη ζην πνζνζηό ηνπ 7-8 % .
Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο ησλ ξύπσλ CO, NOx θαη ηεο
νξαηόηεηαο ζηηο ζήξαγγεο ηνπ έξγνπ. Οη αηζζεηήξεο νξαηόηεηαο, CO, NOx ησλ
ζεξάγγσλ, αλάινγα κε ηα επίπεδα ησλ ξύπσλ, δίλνπλ εληνιή ζην ζύζηεκα
αεξηζκνύ - εμαεξηζκνύ ησλ ζεξάγγσλ γηα ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε,
ζπκβάιινληαο θαηά ηνλ ηξόπν απηόλ θπξίσο ζηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηεο
αηκόζθαηξαο ζηηο ζήξαγγεο, ζηελ αζθαιή νδήγεζε θαη εκκέζσο ζε θάπνην έιεγρν
ηεο ελέξγεηαο.

Άπνςε : ήξαγγα Καινγεξηθνύ
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1.12 Μελέηη Κςκλοθοπιακού Θοπύβος
Σν 2010 εθπνλήζεθε ε πξώηε θάζε ηεο ¨ΜΔΛΔΣΗ ΜΔΣΡΗΔΩΝ ΟΓΙΚΟΤ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΟ –
ΣΡΙΠΟΛΗ¨, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ θπθινθνξηαθνύ
ζνξύβνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν Ινύιηνο – Ννέκβξηνο 2010. ην δηάζηεκα απηό
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 24σξεο κεηξήζεηο θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ
πθηζηάκελνπ έξγνπ πνπ γεηηληάδνπλ κε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, δειαδή ζηηο πεξηνρέο
νινκνύ, ηέξλαο, Νεζηάλεο, Σξίπνιεσο θιπ.
Η αλσηέξσ κειέηε ππνβιήζεθε ηελ 24.01.2011 / αξ. πξση. Π2 8737, ζηνλ Αλεμάξηεην
Μεραληθό γηα έγθξηζε θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα απνζηαιεί ζηηο αξκόδηεο αξρέο ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Με ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ δεύηεξε θάζε, ήηνη ζηελ εηδηθή
¨Μειέηε ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ζνξύβνπ¨.
1.13 Μεηπήζειρ Αημοζθαιπικήρ Ρύπανζηρ – μεηεωπολογικών ζηοισείων
Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2010 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ησλ 2 Μόληκσλ ηαζκώλ Μέηξεζεο
αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο ζηελ πεξηνρή Σξηπόιεσο θαη νισκνύ, από όπνπ
παξαθνινπζνύληαη ηόζν ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, όζν θαη ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία πνπ
θαηαγξάθνληαη από ηα όξγαλα ησλ ΜΜ.
Όια ηα απνηειέζκαηα παξαθνινπζνύληαη θαη θαηαγξάθνληαη από ηελ Τπεξεζία
Πεξηβάιινληνο θαη ζα απνδίδνληαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο ζε ηξηκεληαίεο εθζέζεηο.
Έρεη νινθιεξσζεί έθζεζε ε πεξίνδνο Οθη. 2010 – Γεθ. 2010 θαη ζα ππνβιεζεί πξνζερώο
ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ έξγνπ.

Άπνςε : Κέληξν Διέγρνπ Κπθινθνξίαο ΚΔ Νεζηάλεο
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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.

Άπνςε : Cut&cover θαη ζήξαγγα Ραςνκκάηε
2.1 Απόβληηα
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010, από ηελ Κ/Ξ ΜΟΡΔΑ, έρνπλ θαηαγξαθεί νη θάησζη
πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο :
20.000 θηιά πιαζηηθό
14.200 ιίηξα νξπθηέιαηα
3.680 θηιά ζπζζσξεπηέο
6.690 θηιά ειαζηηθά
525 ηεκάρηα ζπζθεπαζίεο νξπθηειαίσλ
Σεθκεξίσζε, βεβαηώζεηο θιπ, ησλ αλσηέξσ επηδόζεσλ επξίζθνληαη ζηα γξαθεία ηεο Κ/Ξ
ΜΟΡΔΑ αιιά θαη ηεο ΜΟΡΔΑ ΑΔ.
2.2 Πποϊόνηα εκζκαθήρ
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ, έρεη γίλεη πξνζπάζεηα νξζνινγηθήο
δηαρείξηζεο θαη επαλελζσκάησζεο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζην έξγν.
Οη πνζόηεηεο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη ε ρξήζε, ή δηάζεζε ηνπο έρνπλ σο θάησζη:
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
Νόη. Ειζ. Τπίποληρ- Εξοδ. ζήπαγ. Καλογεπικού
Εξοδ. ζήπαγ. Καλογεπικού – Αθήναιο
Λεύκηπο - Παπαδείζια
Α/Κ Παπαδείζια
Τζακώνα Α/Κ Απθαπών
Α/Κ Απθαπών - Α/Κ Δςη. Καλαμάηαρ
Α/Κ Λεύκηπος - Α/Κ Λογκανίκος
Α/Κ Λογκανίκος - Α/Κ Πελλάναρ
Πελλάνα - Α/Κ Σπάπηηρ

2010

ΕΚΚΑΦΕ Ε m3
[ΓΕ17]
[ΓΕ18]
[ΓΕ24]
[ΓΕ25]
[ΓΕ27]
[ΓΕ28]
[ΓΕ31]
[ΓΕ32]
[ΓΕ33]

222.163
341.937
262.854
1.584.692
256.338
1.233.730
869.811
210.620

Οη πνζόηεηεο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο γηα επηρσκαηώζεηο έρνπλ σο θάησζη:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
Νόη. Ειζ. Τπίποληρ- Εξοδ. ζήπαγ. Καλογεπικού
Εξοδ. ζήπαγ. Καλογεπικού – Αθήναιο
Λεύκηπο - Παπαδείζια
Α/Κ Παπαδείζια
Τζακώνα Α/Κ Απθαπών
Α/Κ Απθαπών - Α/Κ Δςη. Καλαμάηαρ
Α/Κ Λεύκηπος - Α/Κ Λογκανίκος
Α/Κ Λογκανίκος - Α/Κ Πελλάναρ
Πελλάνα - Α/Κ Σπάπηηρ

ΕΠΙΧΩΜΑΣΑ Ε m3
[ΓΕ17]
[ΓΕ18]
[ΓΕ24]
[ΓΕ25]
[ΓΕ27]
[ΓΕ28]
[ΓΕ31]
[ΓΕ32]
[ΓΕ33]

202.425
577.986
251.248
1.749.368
1.809.905
815.835
824.381
103.545

2.3 Πεπιβαλλονηικέρ δαπάνερ
Η Κ/Ξ ΜΟΡΔΑ ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ πξαγκαηνπνηεί κία ζεηξά
έξγσλ θαη εξγαζηώλ, νη νπνίεο ζπλεξγνύλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Οη εξγαζίεο απηέο, κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην έηνο
2010, έρνπλ σο αθνινύζσο:
ΔΡΓΑΙΔ - ΔΡΓΑ

ΓΑΠΑΝΗ

Καηαζθεπή κνλάδαο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ:
 παζνβνύλη (2 ΔΑ)
 Νεζηάλε (ΔΑ)
 ΚΔ
 Γηόδηα παζνβνπλίνπ
 Γηόδηα Λεύθηξνπ-Βειηγνζηή
 Αιέα
ηαζκνί Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο :
 Κόξηλζνο
 Σξίπνιε
Γεμακελέο ζπγθξάηεζεο δηαξξνώλ ζηηο ζήξαγγεο:
 Ραςνκάηη (δηπιή ζήξαγγα)
 Νενρώξη (δηπιή ζήξαγγα)
 ηέξλα (δηπιή ζήξαγγα)
 Καινγεξηθό (δηπιή ζήξαγγα)
Άιια έξγα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (απνθαηαζηάζεηο ιαηνκείσλ,
θιπ)
ύνολο

840.000 €
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240.000 €

240.000 €

62.000 €
1.382.000 €
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2.4 Δγκπίζειρ – Αδειοδοηήζειρ
ηα πιαίζηα ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη ησλ απαηηνύκελσλ
πεξηβαιινληηθώλ αδεηνδνηήζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγν, έρνπλ εγθξηζεί:
Α) ΔΣΜΔ πος έσοςν ςποβληθεί
Υ.Θ.Δ.

Πεπιοσή

8+350 ηκήκαηνο
Σζαθώλα-Καιακάηα
θαη
6ν ρικ ΔΟ ΣζαθώλαΚαιό Νεξό

ΣζαθώλαΚαιακάηα

Δίδορ μελέηηρ
Γηαβίβαζε Δηδηθήο Σερληθήο Μειέηεο
Δθαξκνγήο γηα Μνλάδα παξαζθεπήο
ζθπξνδέκαηνο θαη Δξγνηαμίνπ
γξαθείσλ, εξγαζηεξίνπ, απνζήθεο θαη
ζπλεξγείνπ ζην Ννκό Μεζζελίαο.
Τπνβνιή Δηδηθήο Σερληθήο Μειέηεο
Δθαξκνγήο γηα ηελ δεκηνπξγία
απνζεζηνζαιάκσλ, ζην Ννκό
Μεζζελίαο

Απ. Ππωη.

Παπαηηπήζειρ

ΔΠΠ/Π2/Φ13 &
Φ9.18/7378
31-8-2010

ΓΙΑΒΙΒΑΗ
ΑΠΟ ΔΤΓΔ
ΠΡΟ ΤΠΔΚΑ

ΔΤΓΔ/ΜΚΔΠΠ
Π2 5308/4-2-2010

Β) Δγκεκπιμένερ αποθάζειρ πεπιβαλλονηικών θεμάηων
ΥΘ
8+350 ηκήκαηνο
ΣζαθώλαΚαιακάηα

Πεπιοσή

Δίδορ

Απμόδιορ θοπέαρ
αδειοδόηηζηρ

Ημεπομηνίερ
εγκπίζεων

ΣζαθώλαΚαιακάηα

Βεβαίσζε όηη δελ απαηηείηαη άδεηα
δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ
εξγνηαμηαθήο κνλάδαο παξαγσγήο
ζθπξνδέκαηνο εληόο ησλ νξίσλ
απαιινηξίσζεο ζηε ζέζε ΥΘ 8+350
ηεο ΓΔ 27Ν (Σζαθώλα – Καιακάηα)

Γηεύζπλζε
πγηεηλήο
Μεζζελίαο

3830/2.9.2010

Κνθθηλόβξαρνο

Υαξαθηεξηζκόο έθηαζεο

Γαζαξρείν
Καιακάηαο

2791/27-4-2010

ΣζαθώλαΚαιακάηα

Βεβαίσζε όηη δελ παξάγνληαη πγξά
απόβιεηα εμαηηίαο ιεηηνπξγίαο
εξγνηαμηαθήο κνλάδαο παξαγσγήο
ζθπξνδέκαηνο ζηε ζέζε Βειηγνζηή
Γήκνπ Φαιαηζίαο Ννκνύ Αξθαδίαο

Γηεύζπλζε
πγηεηλήο
Ν.Α. Αξθαδίαο

3628/
5-11-2010

Άπνςε : Ραςνκκάηε
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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.
ην δηάζηεκα 1/1/2010 – 31/12/2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξεπλεο ησλ αξκόδησλ
αξραηνινγηθώλ ππεξεζηώλ ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα ππνπ αθνινπζεί.
Γεωγπαθική
Δνόηηηα
ΓΔ23
ΓΔ24
ΓΔ27
ΓΔ28

ΓΔ31
ΓΔ32

ΓΔ33

Δςπύηεπη Πεπιοσή

Γεζμεςμένη Πεπιοσή

A/K Μεγαιόπνιεο

-

Πεξηβόιηα
Γίπια από εξγνηάμην
θνηλνπξαμίαο

Γ.Γ Πεξηβνιίσλ

ΑΡΦΑΡΑ

Αξηζηεξόο παξάπιεπξνο 15 θαη ηκήκα αξηεξία απηνθηλεηνδξόκνπ

ΑΛΛΑΓΗ

ΚΛΑΓΟ 1 ΣΡΙΠΟΛΗ ΠΤΡΓΟΤ

ΚΑΛΤΒΙΑ

ΑΡΙΣΔΡΟ ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΟ 1

ΑΡΙΟΥΩΡΙ

Αξηζηεξόο παξάπιεπξνο 17 & ηκήκα αξηεξίαο απηνθηλεηνδξόκνπ

Αγ.Κσλ/λνο

-

Γ.Γ. Πεηξίλαο

Κηβ.Ορ. 027

-

κεηαμύ Κηβ.Ορ.029-030

-

Κηβ.Ορ. 029

Γ.Γ. Πεηξίλαο
Α/Κ
Πειιάλαο-Α/Κ
πάξηεο (Κιαδά)
Α/Κ
Πειιάλαο-Α/Κ
πάξηεο (Κιαδά)
Α/Κ
Πειιάλαο-Α/Κ
πάξηεο (Κιαδά)
Α/Κ
Πειιάλαο-Α/Κ
πάξηεο (Κιαδά)

-
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Καηαζθεπή λένπ απηνθηλεηόδξνκνπ

κεηαμύ Κηβ.Ορ. 75 -76
Κηβ.Ορ.78
Κηβ.Ορ.79
Κηβ.Ορ.80
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2.6 απαλλοηπιώζειρ έπγος
Οη απαιινηξηώζεηο ηνπ έξγνπ αλά Γεσγξαθηθή Δλόηεηα θαηά ην έηνο 2010 παξνπζηάδνληαη
ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Γεωγπαθική
Δνόηηηα

Απαλλοηπίωζη

Παξαδόζεθαλ ζηνλ θαηαζθεπαζηή όιεο νη απαιινηξηώζεηο πνπ εθθξεκνύζαλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα παξαδόζεθαλ ηα ηκήκαηα πεξί ηελ Υ.Θ 56+000 θαη Υ.Θ 57+245 - Υ.Θ
58+211
Παξαδόζεθαλ όιεο νη απαιινηξηώζεηο πνπ εθθξεκνύζαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Α/Κ
ΓΔ14
Βόξεηαο εηζόδνπ Σξίπνιεο
Έγηλε παξάδνζε όισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ εθθξεκνύζαλ από Υ.Θ 07+665 έσο Υ.Θ
ΓΔ17
11+834
Παξαδόζεθε όιν ην ηκήκα πνπ εθθξεκνύζε από Υ.Θ 11+449 έσο Υ.Θ 21+259
ΓΔ18
(Έμνδνο ήξαγγαο Καινγεξηθνύ - Αζήλαην)
Παξαδόζεθε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απαιινηξηώζεσλ βάζε θηεκαηνινγίνπ από
ΓΔ27
Υ.Θ 04+189 - έσο Υ.Θ 10+608
Παξαδόζεθε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απαιινηξηώζεσλ βάζε θηεκαηνινγίνπ από
ΓΔ31
Υ.Θ 00+000 - έσο Υ.Θ 10+000
Παξαδόζεθε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απαιινηξηώζεσλ βάζε θηεκαηνινγίνπ από
ΓΔ32
Υ.Θ 21+200 - έσο Υ.Θ 35+600
Παξαδόζεθε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απαιινηξηώζεσλ βάζε θηεκαηνινγίνπ από
Υ.Θ 35+600 - έσο Υ.Θ 46+074 (έθηνο ηεο παξαιιαγήο ηνπ Δπξώηα ζηελ νπνία έρεη
ΓΔ33
γίλεη επίηαμε)
ηηο ΓΔ 12-14-17-18 θαηά ην 2010 παξαδόζεθαλ όια ηα ηκήκαηα πνπ εθθξεκνύζε ε απαιινηξίσζε ηνπο
ηηο ΓΔ 27-31-32-33 θαηά ην 2010 παξαδόζεθε έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ απαιινηξηώζεσλ.
Δθθξεκνύλ ζε όια ζπκπιεξσκαηηθέο απαιινηξηώζεηο
ΓΔ12
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