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 1 Εισαγωγή   

  Τίτλος έργου ή δραστηριότητας

Εκμετάλλευση  δημόσιου  λατομικού  χώρου  μαρμάρων  εκτάσεως  40.150τ.μ.  στη  θέση

«Περδικοράχη» του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της

Περιφέρειας  Θεσσαλίας.

  Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας. 

Εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 40.150 τ.μ.. Η συγκεκριμένη έκταση

είναι Δημόσια Δασική, υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Με την υπ'  αριθμ.  1847/159695/15-09-2016 ΑΔΑ: 61Φ5ΟΡ10-ΓΩΥ Απόφαση της Γ.Γ.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Παράρτημα), χορηγήθηκε η συναίνεση

για διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου σε δημόσια δασική

έκταση εμβαδού 40150τμ στη θέση «Περδικοράχη» του Δήμου Αλμυρού,  της Π.Ε.Μαγνησίας

στην  εταιρεία  “SUNNY”  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ  ΜΑΡΜΑΡΑ  &  ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

Η  μέθοδος έρευνας που ακολουθήθηκε ήταν οι  επιφανειακές εκσκαφές. Η δοκιμαστική

εξόρυξη επιβεβαίωσε τα  αρχικά στοιχεία  που είχε κάνει ο ερευνητής. Του έδωσε το δικαίωμα να

εξορυχτούν  όγκοι, οι οποίοι κόπηκαν σε μονάδα επεξεργασίας. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά για

τη  συνέχιση  του  ενδιαφέροντος  του  για  την  αξιοποίηση  του  κοιτάσματος  στο  συγκεκριμένο

λατομικό χώρο.

Η εταιρεία  “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  είναι επιχείρηση που εδώ και πολλές δεκαετίες  ασχολείται με την

έρευνα, εκμετάλλευση,  επεξεργασία και διάθεση μαρμάρων. 

  Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας 

  Θέση 

Ο  λατομικός  χώρος  βρίσκεται  στη  θέση  «Περδικοράχη»,  του  Δήμου  Αλμυρού,  της

Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας  Θεσσαλίας. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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  Διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας Και Σποράδων

Δήμος Αλμυρού 

Δημοτική Ενότητα  Αλμυρού 

  Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας

Οι συντεταγμένες του  χώρου  δίνονται στο  Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς

1987 (ΕΓΣΑ 87)  όσο και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS 84).

 

  Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας  

Η κατάταξη του έργου του θέματος σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ.  οικ. 2307/26-01-2018

(ΦΕΚ 439/Β’/14-02-2018 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2471Β’/

10.08.2016) είναι : 

 Στην  5η  Ομάδα  με  α/α  3  «Εξορυκτικές  και  συναφείς  δραστηριότητες  –  Εξόρυξη

βιομηχανικών  ορυκτών,  μαρμάρων  και  σχιστολιθικών  πλακών»,  με  επιφανειακή

εκμετάλλευση  επιφάνειας  Ε  =  40,15στρ.  <  250στρ.  και  εκτός  περιοχής  NATURA,

Υποκατηγορία Α2.

 Στην 9η Ομάδα με α/α 130 «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις –

Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς.

Συμπεριλαμβάνεται η θραύση ή/και πλύση αδρανών υλικών», το σύνολο Κατηγορία Β.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΓΣΑ 87  WGS 84
Σημεία Χ Υ Πλάτος (Lat) Μήκος (Lon) 

Α 381148,320 4346323,630 39.260709202292 22.624137770696

Β 381348,320 4346322,940 39.260730346817 22.626455430098

Γ 381463,710 4346289,980 39.260449197461 22.627798324491

Δ 381447,900 4346171,020 39.259375409893 22.627636021234

Ε 381149,680 4346203,640 39.259628483014 22.624174661831

Α 381148,320 4346323,630 39.260709202292 22.624137770696
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Πίνακας 1 (Πίνακας Ε της Υ.Α. οικ. 2307/26-01-2018 (ΦΕΚ 439/Β’/14-02-2018))

5η ΟΜΑΔΑ : ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α1
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3. Εξόρυξη 
βιομηχανικών 
ορυκτών, 
μαρμάρων και 
σχιστολιθικών 
πλακών

Επιφανειακή
εκμετάλλευση :
-εκτός περιοχών

NATURA
Ε ≥ 250στρέμματα
- εντός περιοχών

NATURA
Ε ≥ 50στρέμματα

Επιφανειακή
εκμετάλλευση :
-εκτός περιοχών

NATURA
Ε < 250στρέμματα
- εντός περιοχών

NATURA
Ε < 50στρέμματα

Υπόγεια : το σύνολο

Ε : έκταση χώρου
επέμβασης

Πίνακας 2 (Πίνακας ΙΧ της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β’/10.08.2016))

9η ΟΜΑΔΑ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α1
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

130. Κοπή,
μορφοποίηση  και
κατεργασία  λίθων
για διακοσμητικούς
και  οικοδομικούς
σκοπούς.
Συμπεριλαμβάνετα
η  θραύση  ή/και
πλύση  αδρανών
υλικών

Το σύνολο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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Οπότε σ’ αυτή την περίπτωση και σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. – 1222343/19.1.2004

(ορθή  επανάληψη της  4.2.2004)  Εγκύκλιο  Διαταγή  της  Γενικής  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  και  ειδικότερα  την  παράγραφο  (Α)  το  έργο  συνολικά  κατατάσσεται  στην

υψηλότερη  κατηγορία  των  πινάκων  του  παραρτήματος  Ι  της  (3)  σχετικής  ΚΥΑ,  όπως

συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, δηλαδή κατατάσσεται ως δραστηριότητα Υποκατηγορίας Α2.

Η κατάταξη  του  έργου/δραστηριότητας  κατά  την  ελληνική  στατιστική  κατάταξη

οικονομικών  δραστηριοτήτων  και  ευρωπαϊκή  στατιστική  κατάταξη  οικονομικών

δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ και NACE αντίστοιχα) είναι:

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία

08.1 Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου

08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου,

κιμωλίας και σχιστόλιθου

08.11-1 Εξόρυξη μαρμάρου και άλλων διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων 

Το  έργο  δεν  περιλαμβάνεται  στον  Πίνακα  Κατάταξης  δραστηριοτήτων  με  το  βαθμό

όχλησης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/12 (Β΄ 1048). Για το έργο ισχύουν οι οριακές

τιμές  που  αναφέρονται  στον  Κ.Μ.Λ.Ε.  (Απόφαση  Δ7/Α/οικ.12050/2223  ΦΕΚ  1227/Β/14-6-

2011).

              

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία

08.1 Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου

08.11

08.11.1 Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)

08.11.11
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Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, 
ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου

Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για 
μνημεία ή κτίρια
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  Φορέας έργου ή δραστηριότητας

Επωνυμία: “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

                    ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Ταχυδρομική διεύθυνση : Π. Δράκου 15 Τ.Κ.32200 ΘΗΒΑ

Τηλέφωνο:2108134332

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας:  Ματσάγγος Ηλίας

  Περιβαλλοντικός μελετητής έργου ή δραστηριότητας

Ορφανίδου Νίκη, Μηχανικός Μεταλλείων

Α.Μ. Μελετητή (Πτυχίο Κατ.19 και 27) :  14630

Ισχύς πτυχίου έως 19-03-2023

Ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 29 Τ. Κ. 501 31 Κοζάνη

Τηλεφωνικοί αριθμοί: 2461023163,6937696989 

fax: 2461029431

e-mail: nikiorfan@gmail.com

Στην ομάδα μελέτης συμμετείχαν:

1.Καμπούρης Άγγελος , Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος

Ταχυδρομική διεύθυνση: 30ης Ιουλίου 60Γ Τ. Κ.37400 Νέα Αγχίαλος-Βόλου

Τηλεφωνικοί αριθμοί: 2428077141,6988004814

e-mail: aggeloskampi1970@gmail.com       

2.Δήμητρα-Φαβιόλα Γκούτση, Τοπογράφος Μηχανικός

Ταχυδρομική διεύθυνση: Μελίνα Μερκούρη 12 Α Λαμία

Τηλεφωνικοί αριθμοί: 2231043000,,698155241

e-mail:fgout@hol.gr

3.Εμμανουήλ Πάτσιος – Γεωλόγος

Ταχυδρομική διεύθυνση: Χρ.Σμύρνης 52 Ν.Μαγνησία T.K.57008

Τηλεφωνικοί αριθμοί: 6976447146

e-mail:manolispatsiow@hotmail.com

                                                                                         

 2 Μη-τεχνική περίληψη   

Η μη-τεχνική περίληψη  αποτελεί αυτοτελές τμήμα και ξεχωριστό τεύχος της Μ.Π.Ε.,

στο οποίο  συνοψίζεται το περιεχόμενο της μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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 3 Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας  

  Βασικά στοιχεία 

Η εκμετάλλευση του επιφανειακού μαρμαροφόρου κοιτάσματος θα γίνει με τη μέθοδο

των ορθών ανοιχτών διαδοχικών βαθμίδων και τα στείρα θα αποθέτονται εντός του λατομικού

χώρου. Η  εξόρυξη των μαρμάρων  αρχίζει με τις προκαταρκτικές εργασίες της εξόρυξης,

συνεχίζεται με την παραγωγή, μετακίνηση και φόρτωση των εμπορεύσιμων όγκων και ξοφαριών

(όγκοι ακανόνιστου μεγέθους) και κλείνει με την θραύση  και  απομάκρυνση  των  στείρων

υλικών από το μέτωπο.

Η φορά εξόρυξης θα είναι από πάνω προς τα κάτω. Η εξόρυξη στη ψηλότερη βαθμίδα

πρέπει να σταματάει σε απόσταση, το λιγότερο 8m από τα όρια του λατομικού χώρου σύμφωνα

με το άρθρο 84 παρ.2 του Κ.Μ.Λ.Ε..  Επειδή υπάρχουν όμορες δηλωμένες  λατομικές εκτάσεις

από  τον  ίδιο  εκμεταλλευτή,  σε  περίπτωση  που  χρειαστεί  η  συνεκμετάλλευση  για  λόγους

πλήρους  αξιοποίησης  του  κοιτάσματος  και  αποτελεσματικότερης  αποκατάστασης  του

περιβάλλοντος  θα  υποβληθεί   Περιβαλλοντική  Μελέτη  τροποποίησης  της  ΑΕΠΟ  και

Επικαιροποίηση Τεχνικής Μελέτης  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Όλοι οι λατομικοί  χώροι αντιμετωπίζονται  σαν διαφορετικές δραστηριότητες διότι θα

έχουν  διαφορετικό  χρονοδιάγραμμα  μίσθωσης  και  πρωτόκολλο  εγκατάστασης  από  το

Δασαρχείο.

Η εξόρυξη  των όγκων μαρμάρου θα γίνεται  με  συνδυασμό της κλασσικής  μεθόδου

εξόρυξης και συρματοκοπής διαμαντέ,  χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών, ενώ με τη χρήση

ερπυστριοφόρων και λαστιχοφόρων μηχανημάτων θα μετακινούνται οι εξορυγμένοι όγκοι και

ξοφάρια και θα φορτώνονται σε φορτηγό για την μεταφορά τους στο εργοστάσιο της εταιρείας ή

θα πωλούνται σαν τελικά προϊόντα στο δάπεδο του λατομείου. Στη μικτή μέθοδο θα υπερισχύει

η μία ή η άλλη μέθοδος ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πετρώματος. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών, τα χαρακτηριστικά

του  μαρμαροφόρου  κοιτάσματος,  τη  μορφολογία  του  εδάφους,   τις  δυνατότητες  του

μηχανολογικού εξοπλισμού, προβλέπεται να διανοιχτούν συνολικά 6 κύριες βαθμίδες ύψους 10

μέτρων με την υψηλότερη βαθμίδα να έχει δάπεδο στα +340 μέτρα και την τελική πλατεία να

διαμορφώνεται 4 στα +290μέτρα. Οι βαθμίδες θα διαιρούνται σε 2 ή 3 υποβαθμίδες που θα

έχουν ύψος 3-5m και θα ακολουθούν την στρωμάτωση του κοιτάσματος και τα χαρακτηριστικά

του  μαρμάρου.  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  διευκολύνεται  η  εξόρυξη  των  ογκομαρμάρων  και

ξοφαριών κατά τις  επιφάνειες  στρώσης και  διακλάσεων,  ενώ θα αυξάνεται  η ασφάλεια στο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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μέτωπο.  

  Το πλάτος των βαθμίδων, κατά το στάδιο της εξόρυξης, θα είναι 12m στις θέσεις όπου θα

κινούνται τα οχήματα,για ευχερή και ασφαλή διακίνηση των μηχανημάτων και του προσωπικού,

ενώ στη τελική κατάσταση 6m και  υπάρχει  η δυνατότητα το πλάτος της εγκαταλειπόμενης

βαθμίδας να περιοριστεί στα 4m εφόσον η εξόρυξη γίνει αποκλειστικά με συρματοκοπή και

ανάλογα με τη συνεκτικότητα του μαρμάρου (άρθρο 84 του ΚΜΛΕ). Η βαθμιδωτή διαμόρφωση

θα διατηρείται και μετά το τέλος του έργου. Η γωνία πρανούς της κάθε βαθμίδας κατά την

εξόρυξη  προβλέπεται,  λόγω  της  συνεκτικότητας  του  μαρμάρου,  70ο και  στην  τελική  της

κατάσταση 60ο.

Το κύριο δίκτυο της ευρύτερης περιοχής είναι  το Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο,  η Εθνική

Οδός  Καρδίτσας -Βόλου, η οποία βρίσκεται  βόρειο- ανατολικά σε απόσταση 670m.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προβλέπεται είναι:

Ο αριθμός των απασχολούμενων ανά ειδικότητα προβλέπεται να είναι:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Είδος μηχανημάτων Ποσότητα Ισχύς/μον. ΗΡ Ηλεκτροκίνητα

1.Εκσκαφέας Caterpillar 235 1 195

2.Φορτωτής Caterpillar 955L 1 130

3.Φορτηγό Mercedes 1 320

4.Κομπρεσέρ Atlas Copco 1 11

5.Συρματοκοπή BENETTI 1 50 50

6.Συρματοκοπή BENETTI 1 60 60

6.Διατρητικό BENETTI 1

7.Γεννήτρια 25KWA 1 335

1 440

ΣΥΝΟΛΟ 1541 110

8.Αυτοκινούμενο Συγκρότημα
 Θραύσεως TEREX FINLAY

Ειδικότητα Αριθ.Απασχ.

Εργοδηγός 1

Χειριστής μηχανημάτων 2

Χειριστής συρματοκοπής 2

Οδηγός 1

1

ΣΥΝΟΛΟ 7

Επιβλέπων Μεταλ.Μηχ/κος,
Τεχνικός Ασφάλειας
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Υπολογίστηκε  ότι,  μέχρι  την  λήξη  της  εκμετάλλευσης,  ο  εξορυσσόμενος  όγκος  θα

ανέρχεται  σε  560855  m³  in situ,  από  τα  οποία  με  συντελεστή  αποληψιμότητας  30%  θα

προκύψουν 168257m³ παραγόμενα μάρμαρα  (33651m³ ογκομάρμαρα και 134606m³ ξοφάρια). 

 Ο προβλεπόμενος μέσος όρος ετήσιας παραγωγής  παραγόμενων προϊόντων για 69  έτη

εκμετάλλευσης του κοιτάσματος  είναι:

Τα  στείρα  υλικά   και  τα  φυτικά  που  θα  προκύψουν  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της

εκμετάλλευσης θα ανέλθουν στα 392599m³ ΙΝ SITU και  με  συντελεστή επιπλήσματος 1,30 θα

προκύψουν  510379m³.  Τα  φυτικά  υλικά  θα  χρησιμοποιηθούν  στην  αποκατάσταση των

εκτάσεων.  Η πρόβλεψη  είναι  το  90% της  ποσότητας  των  στείρων   να  χρησιμοποιηθεί  σαν

θραυστό υλικό. Το υπόλοιπο 10% περίπου  θα αποτεθεί εντός λατομικού χώρου.

  Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας

Το  στάδιο  κατασκευής   έχει  σκοπό  την  προετοιμασία  των  προς  εξόρυξη  όγκων

μαρμάρων. Η φάση αυτή είναι ενιαία με αυτήν της εξόρυξης, με την έννοια ότι και κατά αυτή τη

φάση εξορύσσονται μάρμαρα επειδή το κοίτασμα είναι επιφανειακό.

Προβλέπεται η τοποθέτηση οικίσκου  (container)   μέσα στο λατομικό χώρο, δίπλα στο

δρόμο πρόσβασης κοντά στη κορυφή Η, ώστε να  εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων

(χώρος ένδυσης, εστίασης,  προστασία από άσχημες καιρικές συνθήκες,  φύλαξη αναλώσιμων

κ.λ.π.).

 Η θέση του οικίσκου απεικονίζεται στο Σχέδιο 5.1.  Η εταιρεία θα τοποθετήσει χημική

τουαλέτα στο χώρο κοντά στον οικίσκο. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ποσότητα,m³

Ογκομάρμαρα 488

Ξοφάρια 1.951

Θραυστό υλικό 6.521

Σ ύ ν ο λ ο 8.959

Παραγόμενο 
Μάρμαρο, m³
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  Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες 

ποσότητες αποβλήτων κ.λ.π.

 Απαιτούμενη ποσότητα νερού:

Νερό χρειάζεται για την ψύξη του αδαμαντοφόρου σύρματος, για την κατάβρεξη των

δρόμων κίνησης και την άρδευση των φυτεύσεων που θα πραγματοποιηθούν. 

Η ωριαία κατανάλωση νερού που είναι απαραίτητη για τη χρήση μίας συρματοκοπής

διαμαντέ ανέρχεται σε 0,5m3. Επομένως με βαθμό απασχόλησης 50%, η ημερήσια κατανάλωση

θα είναι 2m3. 

Για  τη  διαβροχή  των  δρόμων  του  θερινούς  μήνες  χρειάζονται  3m3 περίπου.  Για  το

πότισμα των φυτών 10-15 kgr/ φυτό ανά πότισμα για τρία χρόνια. Με μέσο όρο το πότισμα 60

φυτών ανά έτος, η κατανάλωση θα ανέρχεται σε 1m3 περίπου. Η μέγιστη κατανάλωση του νερού

για τις παραπάνω ανάγκες υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 6 m3/ημέρα. 

Η κάλυψη των αναγκών σε  νερό για  όλη την παραγωγική  διαδικασία  θα  γίνεται  με

υδροφόρο όχημα και  θα  τοποθετηθεί  φορητή δεξαμενή  στα  ανώτερα υψόμετρα  του  χώρου,

χωρητικότητας 20m3. Το νερό θα μεταφέρεται από τον ΤΟΕΒ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ. 

Στο Παράρτημα επισυνάπτεται Βεβαίωση του ΤΟΕΒ.

• Απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας 

Για την λειτουργία των κινητών μηχανημάτων (φορτωτών, φορτηγών, εκσκαφέων)  το

καύσιμο είναι  το  κοινό  πετρέλαιο  κίνησης  (Diesel).  Για  τη λειτουργία  των ηλεκτροκίνητων

μηχανημάτων  (διατρητικό,  συρματοκοπή)  θα  χρησιμοποιείται  ηλεκτρικό  ρεύμα  που  θα

παρέχεται από δύο γεννήτριες του λατομείου και έτσι θα καλύπτονται οι ανάγκες σε ενέργεια

των συρματοκοπών.  Ο προσδιορισμός της  ποσότητας  των καυσίμων που θα καταναλώνεται

ετησίως υπολογίζεται:

Δεν θα γίνεται  αποθήκευση καυσίμων εντός  του λατομείου,  αλλά οι συνεργαζόμενες

εταιρείες θα μεταφέρουν τα καύσιμα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1541,00

Κατανάλωση καυσίμου, lit/ώρα /HP 0,11

Βαθμός απασχόλησης,%  40,00

Ώρες λειτουργίας          1408,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 95468,03

Συνολική  ισχύς πετρελαιοκίνητων,ΗΡ
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  Αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων κ.λ.π.

Τα στείρα υλικά που θα προκύψουν από την εξόρυξη του μαρμάρου χαρακτηρίζονται ως

«αδρανή  απόβλητα»  σύμφωνα  με  το  άρθρο  3  της  ΚΥΑ  39624/2209/Ε103.  Τα  στείρα  του

κοιτάσματος μαρμάρου είναι αδρανούς φύσεως άνευ παρουσίας μεταλλικών οξειδίων και δεν

υφίστανται καμία φυσική, χημική ή βιολογική επεξεργασία κατά την εξόρυξη, μεταφορά ή κατά

τη διάρκεια της απόθεσης τους.  Τα στείρα υλικά  και τα φυτικά που θα προκύψουν καθ’ όλη τη

διάρκεια της εκμετάλλευσης είναι 392599m³ ΙΝ SITU και  με  συντελεστή επιπλήσματος 1,30

θα  προκύψουν  510379m³.  Τα  φυτικά  υλικά  θα  χρησιμοποιηθούν  στην  αποκατάσταση των

εκτάσεων.  Η πρόβλεψη  είναι  το  90% της  ποσότητας  των  στείρων   να  χρησιμοποιηθεί  σαν

θραυστό υλικό. Το υπόλοιπο 10% περίπου  θα αποτεθεί εντός λατομικού χώρου.

4. Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας – ευρύτερες 

συσχετίσεις 

4.1 Στόχος και σκοπιμότητα 

4.1.1.  Στόχος  και  σκοπιμότητα  πραγματοποίησης  του  εξεταζόμενου  έργου  ή

δραστηριότητας 

Ο στόχος και η σκοπιμότητα πραγματοποίησης της εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου

είναι η εξόρυξη και αξιοποίηση του μαρμαροφόρου κοιτάσματος και διάθεση των προϊόντων.

4.1.2.  Αναπτυξιακά,  περιβαλλοντικά,  κοινωνικά  και  άλλα  κριτήρια  τα  οποία

συνηγορούν στην υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας

Στη  Δημοτική  Περιφέρεια  Αλμυρού  η  αξιοποίηση  των  ορυκτών  πόρων  μπορεί  να

αποτελέσει μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης. Το μάρμαρο είναι ένα προϊόν, το οποίο πληρεί

υψηλότατες  προδιαγραφές  ποιότητας  και  χαρακτηριστικών.  Η  διασφάλιση  της  δυνατότητας

επέκτασης σε περιοχές, όπου εντοπίζονται νέα κοιτάσματα, με τήρηση των όρων προστασίας

του  περιβάλλοντος  και  των  προϋποθέσεων  λειτουργίας  των  γειτονικών  δραστηριοτήτων

συνηγορούν στην υλοποίηση του έργου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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4.1.3. Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

Τα  οφέλη  που  αναμένονται  σε  τοπικό  επίπεδο  θα  είναι  σημαντικά,  προβλέπεται  να

απασχοληθούν  7  εργαζόμενοι.  Επίσης  θα  έχουμε  παράλληλη  στήριξη  θέσεων  εργασίας  του

δευτερογενούς  τομέα (καύσιμα, ανταλλακτικά κλπ). Τα τελικά προϊόντα μετά την επεξεργασία

τους θα αποκτήσουν μεγάλη υπεραξία.

4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου ή της δραστηριότητας

Το έργο της  Εκμετάλλευσης λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 40150,00τ.μ. στη

θέση «Περδικοράχη»,  Δήμου Αλμυρού, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων,

Περιφέρειας  Θεσσαλίας είναι νέο έργο.

4.3 Οικονομικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας

4.3.1. Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού

4.3.2. Εκτίμηση επιμέρους προσεγγιστικού προϋπολογισμού των προτεινόμενων

μέτρων και δράσεων για το περιβάλλον

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω ο  προϋπολογισμός των προτεινόμενων μέτρων

και δράσεων για το περιβάλλον συνολικά ανέρχεται σε 32.000 €.

4.3.3. Τρόπος χρηματοδότησης της ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας

 Η δραστηριότητα   δεν  θα  χρηματοδοτηθεί   από  τα  Διαρθρωτικά  Ταμεία  και  άλλα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 125.000,00

2 3.000,00

3 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ 3.000,00

4 8.000,00

5 40.000,00

6 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 4.000,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 180.000,00

ΚΑΤΑΛΥΜΑ(CONTAINER)
ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ,ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια.

4.4 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 

Στην περιοχή της δραστηριότητας, όπως απεικονίζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα

υπάρχουν :

1. Βορειοανατολικά,  από  την  πλησιέστερη  κορυφή  του  χώρου,  σε  απόσταση  670m,

υπάρχει  το  Τριτεύον  Εθνικό  Δίκτυο  (Βόλου-Καρδίτσας)  και  σε  απόσταση  970m

Γραμμή Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ.

2. Ανατολικά, σε απόσταση 690m, βρίσκεται κτίσμα (Αγροτική Αποθήκη).

3. Βόρεια υπάρχουν δύο  Αγροτικές Αποθήκες σε απόσταση 760m και 945m.

4. Βορειοανατολικά  σε  απόσταση  750m  υπάρχουν  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας

αγροτικών προϊόντων.

5. Νότια σε απόσταση 420m βρίσκονται κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

6. Ανατολικά του λατομικού χώρου με κοινή πλευρά στην πλευρά ΓΔ, υπάρχει δηλωμένος

όμορος λατομικός  χώρος  έκτασης 86στρεμ.,  για  τον  οποίο χορηγήθηκε η υπ’  αριθμ.

1893/109186/π.ε2018/19-11-2019  ΑΔΑ:  7ΝΝ3Ο10-33Ζ  Απόφαση  Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων και βρίσκεται στο στάδιο χορήγησης της απ’ ευθείας μίσθωσης

από το Ελληνικό Δημόσιο.

7. Νότιο-Ανατολικά του λατομικού χώρου σε απόσταση   υπάρχει δηλωμένος λατομικός

χώρος  έκτασης  40στρεμ.,  για  τον  οποίο  χορηγήθηκε  η  υπ’  αριθμ.  3678/28-1-2018

ΑΔΑ:Ψ48ΣΟΡ10-ΥΦΓ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η απ’ ευθείας

μίσθωση  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  στην  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε..

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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5. Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με θεσμοθετημένες χωρικές και 
πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής 

5.1 Θέση του έργου ή της δραστηριότητας ως προς εκτάσεις του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής

5.1.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. 

Στο λατομικό χώρο δεν έχει γίνει καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων γης με Γ.Π.Σ. ή

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π..

5.1.2.Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του

Ν. 3937/2011 (Α΄ 60) 

Δεν  υπάρχουν.  Η   εν  λόγω  έκταση  δεν  είναι  Εθνικός  Δρυμός,  Αισθητικό  Δάσος,

Διατηρητέο μνημείο της Φύσης δεν έχει χαρακτηριστεί προστατευτική και δεν έχει οικοπεδική

αξία.

5.1.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις

Σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.432/34752/25-01-2016  ΦΕΚ  69/Δ'/22-03-2016  Απόφαση

Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. έγινε  μερική  άρση  της  αριθμ.1876/19-8-1986  (ΦΕΚ718/Δ’/3-9-1986)

Απόφασης  Διευθυντή  Δασών  Ν.  Μαγνησίας  ως  προς  την  συγκεκριμένη  έκταση

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Η έκταση των 40.150,00τ.μ είναι Δημόσια Δασική, έκθεση βόρεια, και καλύπτεται από

βλάστηση  αείφυλλων  πλατύφυλλων  (πουρνάρι,  φυλλίκι,  σχίνο  κλπ)  σε  ποσοτό  60-70%.

Συνεπώς είναι δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.998/79

(όπως αντικαταστάθηκε με  την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3208/03 (ΦΕΚ 303Α’) υπαγόμενη

στις  διατάξεις  της Δασικής Νομοθεσίας,  εμπίπτουσα στην περίπτωση  1ε του άρθρου 4 του

Ν.998/79 και σε καμία διάταξη της παρ.2 του ιδίου άρθρου & Νόμου. 

5.1.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ. ά. 

Δεν υπάρχουν.

5.1.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Δεν υπάρχουν. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



Μ.Π.Ε.                “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.                   21

5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου ή της

δραστηριότητας

5.2.1.Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γενικού, των Ειδικών και του οικείου

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Με την υπ' αριθμ.  25292/25-6-2003 ΦΕΚ1484/Β/10.10.2003 Απόφαση του Υπουργείου

Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  εγκρίθηκε  το  Περιφερειακό  Πλαίσιο

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την

παραπάνω  απόφαση  πρέπει  να  εξασφαλιστεί  η  απρόσκοπτη  συνέχιση  της  αξιοποίησης  των

μαρμαροφόρων κοιτασμάτων, που αποτελούν σημαντικό πόρο για την περιφέρεια με αυστηρή

όμως τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και ως  τον προς τρόπο εκμετάλλευσης και ως προς

την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Β1 σταδίου της μελέτης "Αξιολόγηση, αναθεώρηση

& εξειδίκευση  του  Περιφερειακού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού και  εξειδίκευση  του

Περιφερειακού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Θεσσαλίας"  για

την  εξόρυξη,  η  γενική  κατεύθυνση  είναι  η  εφαρμογή  των  χωροταξικών  κατευθύνσεων  της

Εθνικής Πολιτικής για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών, η οποία αναφέρεται ρητά

στην  διασφάλιση  της  δυνατότητας  πρόσβασης  στα  κοιτάσματα  ΟΠΥ  (έρευνα  και

εκμετάλλευση) και στην επίλυση ανταγωνισμού των χρήσεων γης. 

Προώθηση  της  θεσμοθέτησης  λατομικών  περιοχών  εξόρυξης  αδρανών  υλικών  και

ένταξη των λατομείων αδρανών εντός αυτών. 

Προώθηση όρων προστασίας τοπίου και διαμόρφωσης/αποκατάστασης περιβάλλοντος

από εξορυκτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εξέταση της

δυνατότητας απόδοσης χρησιμοποιημένων περιοχών εξόρυξης για Κοινόχρηστες / Κοινωφελείς

δραστηριότητες. 

Για  τις  βιομηχανίες  με  χωροθετική  εξάρτηση  από  πρώτες  ύλες  προερχόμενες  από

εξόρυξη,  λαμβάνονται  υπόψη  οι  ειδικές  κατευθύνσεις  του  Ειδικού  Πλαισίου  Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη  Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13.04.2009).

5.2.2.  Θεσμικό  καθεστώς,  σύμφωνα  με  εγκεκριμένα  σχέδια  (ρυθμιστικό,  γενικό

πολεοδομικό, ρυμοτομικό, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, οριοθέτησης οικισμών ή άλλων σχεδίων

καθορισμού χρήσεων γης και δόμησης)

Δεν υπάρχουν.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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5.2.3. Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, σχέδια διαχείρισης υδάτων κλπ)

Με την  υπ'  αριθμ.   Ε.Γ.οικ  909  (ΦΕΚ 2561/Β΄/25-9-2014)  Απόφαση   εγκρίθηκε  το

Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Στη συνέχεια με την  αρ. Ε.Γ. οικ 897/29.12.2017 (Β’ 4682) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής

Υδάτων με θέμα: «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

ποταμών  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Θεσσαλίας  (EL08)  και  της  αντίστοιχης  Στρατηγικής

Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων»  η εν  λόγω  περιοχή  της  λατομικής  δραστηριότητας

εντοπίζεται  στο  Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Αλμυρού-Βελεστίνου (EL0800090). Το είδος του

υδροφορέα είναι ρωγματώδης - καρστικός, με καλή ποιοτική και καλή ποσοτική κατάσταση.

Με  την   αρ.  ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41377/329/6.7.2018  (Β’  2685)  Απόφαση  της  Εθνικής

Επιτροπής Υδάτων  εγκρίθηκε το  Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής

ποταμών  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Θεσσαλίας  (EL08)  και  της  αντίστοιχης  Στρατηγικής

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

5.2.4. Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων 

Δεν υπάρχουν.

6. Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ή της δραστηριότητας 

6.1 Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας

Η εκμετάλλευση του επιφανειακού μαρμαροφόρου κοιτάσματος θα γίνει με τη μέθοδο

των ορθών ανοιχτών διαδοχικών βαθμίδων και τα στείρα θα αποθέτονται εντός του λατομικού

χώρου. Η  εξόρυξη των μαρμάρων  αρχίζει με τις προκαταρκτικές εργασίες της εξόρυξης,

συνεχίζεται με την παραγωγή, μετακίνηση και φόρτωση των εμπορεύσιμων όγκων και ξοφαριών

(όγκοι ακανόνιστου μεγέθους) και κλείνει με την θραύση  και  απομάκρυνση  των  στείρων

υλικών από το μέτωπο.

Η εξόρυξη  των όγκων μαρμάρου θα γίνεται  με  συνδυασμό της κλασσικής  μεθόδου

εξόρυξης και συρματοκοπής διαμαντέ,  χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών, ενώ με τη χρήση

ερπυστριοφόρων και λαστιχοφόρων μηχανημάτων θα μετακινούνται οι εξορυγμένοι όγκοι και

ξοφάρια και θα φορτώνονται σε φορτηγό για την μεταφορά τους στο εργοστάσιο της εταιρείας ή

θα πωλούνται σαν τελικά προϊόντα στο δάπεδο του λατομείου. Στη μικτή μέθοδο θα υπερισχύει

η μία ή η άλλη μέθοδος ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πετρώματος. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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Για τον υπολογισμό των γεωλογικών αποθεμάτων του συγκεκριμένου λατομικού χώρου

χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του υπολογισμού τμημάτων, περικλειομένων μεταξύ δύο διαδοχικών

ισοϋψών, για την καλύτερη προσέγγιση του πραγματικού όγκου των γεωλογικών αποθεμάτων.

Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται σε κάποιο βαθμό το σφάλμα της παραδοχής ενιαίας κλίσης της

πλαγιάς (Σχέδιο  υπολογισμού γεωλογικών αποθεμάτων, Σχέδιο 3).

Λαμβάνοντας  υπόψη  την  γεωμορφολογία  του  εδάφους  και  τα  αποτελέσματα  των

ερευνητικών εργασιών, η εξόρυξη του κοιτάσματος θα γίνει πάνω από την ισοϋψή 290m. Ο

απολήψιμος χώρος υπολογίζεται γεωμετρικά  (Χάρτης  υπολογισμού εξορυσσόμενου όγκου,

Σχέδιο 4) :

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΙΣΟΫΨΗΣ ΕΜΒΑΔΟ, Μ2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, Μ3

352 1962 1962

348 5325 14574

344 8677 28004

340 10889 39132

336 14436 50650

332 17164 63200

328 19389 73106

324 21086 80950

320 23185 88542

316 25429 97228

312 27652 106162

308 29875 115054

304 32692 125134

300 35927 137238

296 38070 147994

292 39227 154594

290 40150 158754

ΣΥΝΟΛΟ 1482278
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Η  απόδοση  σε  οικονομικά  αξιοποιήσιμο  μάρμαρο  κάθε  μορφής  είναι  30%   Χ

560.855m3= 168257m3 .

 Ο  προβλεπόμενος  μέσος  όρος  ετήσιας  παραγωγής   παραγόμενων  προϊόντων  για  69   έτη

εκμετάλλευσης του κοιτάσματος  είναι:

Η ωριαία κατανάλωση νερού που είναι απαραίτητη για τη χρήση μίας συρματοκοπής

διαμαντέ ανέρχεται σε 0,5m3. Επομένως με βαθμό απασχόλησης 50%, η ημερήσια κατανάλωση

θα είναι 2m3.  Για τη διαβροχή των δρόμων του θερινούς μήνες χρειάζονται 3m3 περίπου. Για το

πότισμα των φυτών 10-15 kgr/ φυτό ανά πότισμα για τρία χρόνια. Με μέσο όρο το πότισμα 60

φυτών ανά έτος, η κατανάλωση θα ανέρχεται σε 1m3 περίπου. Η μέγιστη κατανάλωση του νερού

για τις παραπάνω ανάγκες υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 6 m3/ημέρα. 

Η κάλυψη των αναγκών σε  νερό για  όλη την παραγωγική  διαδικασία  θα  γίνεται  με

υδροφόρο όχημα και  θα  τοποθετηθεί  φορητή δεξαμενή  στα  ανώτερα υψόμετρα  του  χώρου,

χωρητικότητας 20m3. Το νερό θα μεταφέρεται από τον ΤΟΕΒ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ. 

Στο Παράρτημα επισυνάπτεται Βεβαίωση του ΤΟΕΒ.Η θέση του χώρου απόθεσης απεικονίζεται

στο Σχέδιο 5.1 Κάτοψη  το 15ο  έτος εκμετάλλευσης και Σχέδιο 6.1,  Κάτοψη  στην τελική

κατάσταση του λατομικού  χώρου.   Η απόθεση των στείρων  θα  γίνει  εντός  του λατομικού

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΙΣΟΫΨΗΣ ΕΜΒΑΔΟ, Μ2 ΟΓΚΟΣ IN SITU, Μ3

340 350 171

340 340 4859 25.150,00

330 340 3775

330 330 8924 63.495,00

320 330 7687

320 320 10380 90.335,00

310 320 9086

310 310 12229 106.575,00

300 310 10871

300 300 15586 132.285,00

290 300 14150

290 290 14453 143.015,00

ΣΥΝΟΛΟ 560.855,00

Ποσότητα,m³

Ογκομάρμαρα 488

Ξοφάρια 1.951

Θραυστό υλικό 6.521

Σ ύ ν ο λ ο 8.959

Παραγόμενο 
Μάρμαρο, m³
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χώρου, σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε.Α..

6.2  Αναλυτική  περιγραφή  κύριων,  βοηθητικών  και  υποστηρικτικών/συνοδών

εγκαταστάσεων και έργων/δραστηριοτήτων. 

Προβλέπεται  σαν συνοδό έργο Αυτοκινούμενο Συγκρότημα θραύσεως τύπου TEREX

FINLAY με  ισχύ 440ΗΡ για  την  αξιοποίηση των  στείρων  υλικών.  Το  μηχάνημα  έργου  θα

διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις πιστοποίησης και ταξινόμησης σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία.

      ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ

TEREX FINLAY

                      100kg

ΤΟΥΝΕΛ

ΤΑΙΝΙΑ1

ΤΑΙΝΙΑ 5

40kg

0-25mm ΚΟΣΚΙΝΟ Α

ΤΑΙΝΙΑ2

ΤΑΙΝΙΑ4 ΡΟΤΟΡΑΣ

ΤΑΙΝΙΑ3

ΤΑΙΝΙΑ6
ΚΟΣΚΙΝΟ Β

ΤΑΙΝΙΑ7

25kg

16-30mm

10kg

0-5mm

25kg

5-16mm

ΔΙΑΘΕΣΗ 
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6.3 Κατά περίπτωση: 

6.3.1. Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων

Προβλέπεται  η τοποθέτηση οικίσκου μέσα στο λατομικό χώρο,  πλησίον της πλευράς

ΑΒ,  δίπλα στο δρόμο πρόσβασης, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων (χώρος

ένδυσης, εστίασης, προστασία από άσχημες καιρικές συνθήκες, φύλαξη αναλώσιμων κ.λ.π.).

6.3.2. Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών. 

Το κύριο δίκτυο της ευρύτερης περιοχής είναι  το Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο,  η Εθνική

Οδός  Καρδίτσας -Βόλου, από την οποία ο λατομικός χώρος απέχει 670m. Το οδικό δίκτυο

φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. 

Η προσπέλαση στο χώρο εκμετάλλευσης θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου αγροτικού

δρόμου,βόρεια του λατομικού χώρου. 

 Επίσης θα διανοιχτεί δρόμος προσπέλασης στις βαθμίδες μέσα στο χώρο του έργου στη

μέχρι το υψόμετρο +340m.

 Η οριζοντιογραφία των εσωτερικών οδών απεικονίζεται στο Σχέδιο 5.1. Σύμφωνα με το

άρθρο  40  του  ΚΜΛΕ  η  μέγιστη  κλίση  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  12%  και  το  πλάτος

οδοστρώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5m.

6.3.3 Χώροι στάθμευσης.

Δεν απαιτούνται.

6.3.4.  Τεχνική  περιγραφή  και  σχετικό  διάγραμμα  μηχανολογικών

εγκαταστάσεων. 

Δεν υπάρχουν.

6.3.5. Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, 

καθώς και κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση. 

Εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 40.150m2.
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6.4 Φάση κατασκευής 

Πριν την έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 Υλοτομία σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δασαρχείου 

 Αποψίλωση.  Ο εδαφικός  μανδύας θα  αποτεθεί  προσωρινά  στο δυτικό  τμήμα,

ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης του χώρου.

 Διάνοιξη του δρόμου προσπέλασης προς τις  βαθμίδες.

Το  στάδιο  κατασκευής   έχει  σκοπό  την  προετοιμασία  των  προς  εξόρυξη  όγκων

μαρμάρων. Η φάση αυτή είναι ενιαία με αυτήν της εξόρυξης, με την έννοια ότι και κατά τη

φάση αυτή εξορύσσονται μάρμαρα επειδή το κοίτασμα είναι επιφανειακό. 

Προβλέπεται  η  τοποθέτηση  οικίσκου  μέσα  στο  λατομικό  χώρο,  δίπλα  στο  δρόμο

πρόσβασης κοντά στην πλευρά ΑΒ, καθώς και χημικής τουαλέτας,  ώστε να  εξυπηρετεί  τις

ανάγκες  των  εργαζομένων  (χώρος  ένδυσης,  εστίασης,  προστασία  από  άσχημες  καιρικές

συνθήκες, φύλαξη αναλώσιμων κ. λ. π.).

   6.5 Φάση λειτουργίας 

  6.5.1. Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου ή

της δραστηριότητας 

Με την μέθοδο εκμετάλλευσης προβλέπεται το σύνολο των ενεργειών που απαιτείται για

την ασφαλέστερη, οικονομικότερη και αποδοτικότερη εξόρυξη του κοιτάσματος. Η μέθοδος που

θα  ακολουθηθεί  είναι  η  βαθμιδωτή  διαμόρφωση  με  εξόρυξη  ορθών  βαθμίδων  ανοιχτής

εκσκαφής.

 Η φορά εξόρυξης θα είναι από πάνω προς τα κάτω. Η εξόρυξη στη ψηλότερη βαθμίδα

πρέπει να σταματάει σε απόσταση, το λιγότερο 8m από τα όρια του λατομικού χώρου σύμφωνα

με το άρθρο 84 παρ.2 του Κ.Μ.Λ.Ε..  Επειδή υπάρχουν όμορες δηλωμένες  λατομικές εκτάσεις

από  τον  ίδιο  εκμεταλλευτή,  σε  περίπτωση  που  χρειαστεί  η  συνεκμετάλλευση  για  λόγους

πλήρους  αξιοποίησης  του  κοιτάσματος  και  αποτελεσματικότερης  αποκατάστασης  του

περιβάλλοντος θα υποβληθεί  Περιβαλλοντική Μελέτη τροποποίησης της ΑΕΠΟ σύμφωνα με

τις κείμενες διατάξεις. 

Όλοι οι λατομικοί  χώροι αντιμετωπίζονται  σαν διαφορετικές δραστηριότητες διότι θα

έχουν  διαφορετικό  χρονοδιάγραμμα  μίσθωσης  και  πρωτόκολλο  εγκατάστασης  από  το

Δασαρχείο.

Η εξόρυξη  των όγκων μαρμάρου θα γίνεται  με  συνδυασμό της κλασσικής  μεθόδου
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εξόρυξης και συρματοκοπής διαμαντέ. Στη μικτή μέθοδο θα υπερισχύει η μία ή η άλλη μέθοδος

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πετρώματος.

Πεδίο  εφαρμογής  της  κλασσικής  εξόρυξης  είναι  τα  κοιτάσματα  που  παρουσιάζουν

έντονο τεκτονισμό. Με την τεχνική αυτή στη περίπτωση που η επιφάνεια της στρώσης του προς

εξόρυξη όγκου είναι μικρή (3m2) γίνεται με όρυξη λίγων διατρημάτων (0,34mm) σε απόσταση

0,4m μεταξύ  τους,  με  μικρό  μήκος  0,3-0,4m και  με  χρησιμοποίηση  σφηνών  και  έτσι

πραγματοποιείται το σχίσιμο όγκου από το μητρικό πέτρωμα.

 Οι εργασίες που αποτελούν τη βάση της εξόρυξης είναι : 

1.Το λύσιμο του πάγκου μαρμάρου

2.Η απόστασή του από τη φυσική του θέση

3.Η μετακίνηση στη πλατεία 

4.Η διαμόρφωση των ογκομαρμάρων

5.Ο καθαρισμός της πλατείας του λατομείου.

Αναλυτικά,  αφού  καθοριστούν  οι  διαστάσεις  που  επιθυμείται  η  κοπή,  ορύσσεται

κατακόρυφο  διάτρημα  στην  εσωτερική  κατακόρυφη  γωνία  του  όγκου.  Στη  συνέχεια

τοποθετείται το διατρητικό φορείο και ορύσσεται διάτρημα, το οποίο φτάνει λίγο πιο χαμηλά

από την επιφάνεια του μπλοκ. Στη συνέχεια γίνεται η όρυξη δύο οριζόντιων διατρημάτων στην

εσωτερική  γωνία  ,  ένα  κατά  μήκος  και  ένα  κατά  πλάτος.  Τα  δύο  οριζόντια  πρέπει  να

συναντηθούν μεταξύ τους καθώς και με το κατακόρυφο. Με τη χρήση συρματοκοπής γίνεται η

κοπή του όγκου από το μέτωπο. Πρώτα πραγματοποιείται η οριζόντια τομή και στη συνέχεια οι

δύο κατακόρυφες.

Μετά την ολοκλήρωση της κοπής ακολουθεί η διαδικασία ανατροπής του όγκου από το

μέτωπο. Μετά την ανατροπή του και τον έλεγχο του αποφασίζεται ο περαιτέρω τεμαχισμός  και

ορθογωνισμός του σε εμπορεύσιμα ογκομάρμαρα. Όλα τα τελικά προϊόντα θα φορτώνονται σε

φορτηγά και είτε θα πωλούνται σαν όγκοι  είτε θα  μεταφέρονται σε μονάδα επεξεργασίας.

Με  τη  βοήθεια  του  φορτωτή  θα  διαλέγονται  τα  ξοφάρια  από  τα  στείρα  και  θα

μεταφέρονται σε ειδικό μέρος της πλατείας από όπου στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν. Τα στείρα

θα μεταφέρονται στο εσωτερικό χώρο απόθεσης, προϊούσης της εκμετάλλευσης.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών, τα χαρακτηριστικά

του  μαρμαροφόρου  κοιτάσματος,  τη  μορφολογία  του  εδάφους,   τις  δυνατότητες  του

μηχανολογικού εξοπλισμού, προβλέπεται η διάνοιξη συνολικά 6 κύριων βαθμίδων ύψους 10m,

με  την  υψηλότερη  βαθμίδα  να  έχει  δάπεδο  στα  +340  μέτρα  και  την  τελική  πλατεία  να

διαμορφώνεται  στα +290μέτρα. Οι βαθμίδες θα διαιρούνται σε 2 ή 3 υποβαθμίδες που θα έχουν
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ύψος 3-5m και θα ακολουθούν την στρωμάτωση του κοιτάσματος και τα χαρακτηριστικά του

μαρμάρου. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται η εξόρυξη των ογκομαρμάρων και ξοφαριών

κατά τις επιφάνειες στρώσης και διακλάσεων, ενώ θα αυξάνεται η ασφάλεια στο μέτωπο.  

 Το πλάτος των βαθμίδων, κατά το στάδιο της εξόρυξης, θα είναι 12m στις θέσεις όπου

θα  κινούνται  τα  οχήματα,για  ευχερή  και  ασφαλή  διακίνηση  των  μηχανημάτων  και  του

προσωπικού,  ενώ  στη  τελική  κατάσταση  6m και   υπάρχει  η  δυνατότητα  το  πλάτος  της

εγκαταλειπόμενης βαθμίδας να περιοριστεί στα 4m εφόσον η εξόρυξη γίνει αποκλειστικά με

συρματοκοπή  και  ανάλογα  με  τη  συνεκτικότητα  του  μαρμάρου  (άρθρο  84  του  ΚΜΛΕ).  Η

βαθμιδωτή διαμόρφωση θα διατηρείται και μετά το τέλος του έργου. Η γωνία πρανούς της κάθε

βαθμίδας κατά την εξόρυξη προβλέπεται, λόγω της συνεκτικότητας του μαρμάρου, 70ο και στην

τελική της κατάσταση 60ο. Στην τελική κατάσταση θα παραμείνουν 6 βαθμίδες ύψους 10m. 

Υπολογίστηκε  ότι,  μέχρι  την  λήξη  της  εκμετάλλευσης,  ο  εξορυσσόμενος  όγκος  θα

ανέρχεται  σε  560855m³  in situ,  από  τα  οποία  με  συντελεστή  αποληψιμότητας  30%  θα

προκύψουν 168257m³ παραγόμενα μάρμαρα  (33651m³ ογκομάρμαρα και 134606m³ ξοφάρια). 

Με μέση ετήσια εκσκαφή 8128m3 περίπου ο χρόνος  εκμετάλλευσης  μπορεί  να είναι

μέχρι 69χρόνια. Τα στείρα υλικά  και τα φυτικά που θα προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια της

εκμετάλλευσης θα ανέλθουν στα 392599m³ ΙΝ SITU και  με  συντελεστή επιπλήσματος 1,30 θα

προκύψουν 510379m³. 

Η πρόβλεψη είναι το 90% της ποσότητας να χρησιμοποιηθεί σαν θραυστό υλικό.  Το

υπόλοιπο 10% περίπου 51038m3 θα αποτεθεί εντός λατομικού χώρου.

 Η θέση  του  χώρου  απόθεσης  απεικονίζεται  στο  Σχέδιο  5.1  Κάτοψη   το  15ο  έτος

εκμετάλλευσης και Σχέδιο 6.1, Κάτοψη  στην τελική κατάσταση του λατομικού χώρου. 

Η τελική απόθεση θα «κτιστεί» σε μία βαθμίδα ύψους 6m. Η τελική γωνία πρανούς της

απόθεσης θα είναι 45ο.

Παρακάτω δίνεται η πρόβλεψη εκμετάλλευσης τον 15ο  χρόνο και 69ο χρόνο.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

1η 340

2η 330

3η 320

4η 310

5η 300

6η 290
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15ο ΧΡΟΝΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Στο  Σχέδιο  5.1 και  5.2  απεικονίζεται  η  ενδεικτική  κάτοψη και  τομή του λατομικού

χώρου το 15ο χρόνο εκμετάλλευσης.

Ο εξορυσσόμενος όγκος υπολογίζεται γραφικά Σχέδιο 5.3:

Η πρόβλεψη για την  ετήσια εκσκαφή και το παραγόμενο μάρμαρο  είναι:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΙΣΟΫΨΗΣ ΕΜΒΑΔΟ, Μ2 ΟΓΚΟΣ IN SITU, Μ3

348 800

340 3200 16.800

340 920

330 3080 20.000

330 1240

320 2245 17.425

320 555

310 1390 9.725

300 1390 6.950

300 240

290 580 4.100

75.000

Ξοφάρια,m³ Ογκομάρμαρα,m³ Φυτικά,m³

1 – 4oς 2000 600 480 120

5 – 12ος 5000 1500 1200 300

13 – 15ος 9000 2700 2160 540

Σύνολο 75.000 22500 18000 4500 4420 57447 6383

Χρόνος
Λειτουργίας

Συνολική 
ετήσια 
Εκσκαφή,m³

Παραγόμενο 
μάρμαρο,m³

Θραυστό 
υλικό,m³

Στείρα προς 
απόθεση m³
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Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν με τις παρακάτω παραδοχές:

69ο ΧΡΟΝΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Στο  Σχέδιο  6.1 και  6.2 απεικονίζεται  η  ενδεικτική  κάτοψη και  τομή του λατομικού

χώρου τον 69ο χρόνο εκμετάλλευσης. 

Η πρόβλεψη για την συνολική ετήσια εκσκαφή και το παραγόμενο μάρμαρο  είναι:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΣΚΑΦΗ, Μ3 75000

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, Μ3 (30%)  75000Χ 30%= 22500

ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΑ, Μ3 (20%)          22500Χ 20 %= 4500

ΞΟΦΑΡΙΑ, M3 (80%)                            22500Χ 80%= 18000

52500

68250

ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ, M2 17000

ΠΑΧΟΣ ΦΥΤΙΚΩΝ, M 0,20

ΦΥΤΙΚΑ  IN SITU, M3                                 17000 Χ 0.2 = 3400

ΦΥΤΙΚΑ  IN LOOSE, M3                              3400 Χ1,3 = 4420

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΕΙΡΑ IN LOOSE, M3    68250-4420= 63830

ΛΑΤΥΠΗ-ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ IN LOOSE, Μ3 (90%)  63830Χ90%= 57447

ΣΤΕΙΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗ, Μ3 (10%)                    63830Χ10% 6383

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ IN SITU, M3 (70%) 75000Χ 
70%=

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ IN LOOSE, M3 
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΕΠΙΠΛΗΣΜΑΤΟΣ 1,3)                          52500Χ 
1,3=

Ξοφάρια,m³ Ογκομάρμαρα,m³

1 – 4oς 2.000 600 480 120

5- 12ος 5.000 1.500 1.200 300

13-68ος 9.000 2.700 2.160 540

69ος 8.855 2.657 2.125 532

69έτη 560.855 168.257 134.606 33.651 449946 49994

Μέσος όρος 8.128 2.439 1.951 488 6.521 725

Χρόνος
Λειτουργίας

Συνολική 
ετήσια 
Εκσκαφή,m³

Παραγόμενο 
μάρμαρο,m³

Θραυστό 
υλικό in 
loose,m³

Στείρα προς 
απόθεση in 
loose, m³
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Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν με τις εξής παραδοχές:

Η εκμετάλλευση  του  μαρμαροφόρου κοιτάσματος  θα γίνεται  από πάνω προς  τα

κάτω, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τερματίζεται η ανώτερη βαθμίδα και μετά θα έπεται η

εκμετάλλευση της κατώτερης, αλλά όταν εξασφαλίζονται  τα αναγκαία πλάτη ασφαλείας,

επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκμετάλλευση δυο η περισσότερων διαδοχικών βαθμίδων στο

μέτωπο εξόρυξης.

Βέβαια η διάρκεια ζωής του Λατομείου είναι σε άμεση εξάρτηση με την ποιότητα του

κοιτάσματος  προς  εκμετάλλευση  και  με  τη  διάθεση  των  τελικών  προϊόντων.  Επομένως  ο

χρονικός προσδιορισμός της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος μπορεί να αυξηθεί  ή να μειωθεί

ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

 Ο μέσος όρος ετήσιας παραγωγής  παραγόμενων προϊόντων θα είναι:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΣΚΑΦΗ, Μ3 560855

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, Μ3 (30%)  560855Χ 30%= 168257

ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΑ, Μ3 (20%)              168257Χ 20 %= 33651

ΞΟΦΑΡΙΑ, M3 (80%)                            168257Χ 80%= 134606

392599

510379

ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ, M2 40150

ΠΑΧΟΣ ΦΥΤΙΚΩΝ, M 0,20

ΦΥΤΙΚΑ  IN SITU, M3                                 35000 Χ 0.2 = 8030

ΦΥΤΙΚΑ  IN LOOSE, M3                               17200 Χ1,3 = 10439

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΕΙΡΑ IN LOOSE, M3    510379-10439= 499940

449946

49994

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ IN SITU, M3 (70%) 
560855Χ 70%=

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ IN LOOSE, M3 
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΕΠΙΠΛΗΣΜΑΤΟΣ 1,3)                          
392599Χ 1,3=

ΛΑΤΥΠΗ-ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ IN LOOSE, Μ3 (90%) 
499940Χ90%=

ΣΤΕΙΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗ, Μ3 (10%)                    
499940Χ10%

Ποσότητα,m³

Ογκομάρμαρα 488

Ξοφάρια 1.951

Θραυστό υλικό 6.521

Σ ύ ν ο λ ο 8.959

Παραγόμενο 
Μάρμαρο, m³
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Οι  εργασίες  συντήρησης  του  μηχανολογικού  εξοπλισμού  θα  γίνονται  εντός  του

λατομείου ενώ οι εργασίες επισκευής σε αδειοδοτούμενα συνεργεία.

Οι εργαζόμενοι που προβλέπεται να απασχολούνται είναι:

6.5.2. Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου

Στην εκμετάλλευση του λατομικού χώρου μαρμάρων,  ως πρώτη ύλη ουσιαστικά μπορεί

να θεωρηθεί το in situ πέτρωμα του γεωλογικού σχηματισμού που συνιστά τη λατομική έκταση

και  το  οποίο  εξορύσσεται.  Οι  ποσότητες  πρώτης  ύλης  που  εξορύσσονται  αναφέρονται  στο

προηγούμενο κεφάλαιο.

Για την λειτουργία των κινητών μηχανημάτων (φορτωτών, φορτηγών, εκσκαφέων)  το

καύσιμο είναι  το  κοινό  πετρέλαιο  κίνησης  (Diesel).  Για  τη λειτουργία  των ηλεκτροκίνητων

μηχανημάτων  (διατρητικό,  συρματοκοπή)  θα  χρησιμοποιείται  ηλεκτρικό  ρεύμα  που  θα

παρέχεται από το τη γεννήτρια του λατομείου και έτσι θα καλύπτονται οι ανάγκες σε ενέργεια

της  συρματοκοπής.  Ο  προσδιορισμός  της  ποσότητας  των  καυσίμων  που  θα  καταναλώνεται

ετησίως υπολογίζεται:

Δεν θα γίνεται  αποθήκευση καυσίμων εντός  του λατομείου,  αλλά οι συνεργαζόμενες

εταιρείες θα μεταφέρουν τα καύσιμα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ειδικότητα Αριθ.Απασχ.

Εργοδηγός 1

Χειριστής μηχανημάτων 2

Χειριστής συρματοκοπής 2

Οδηγός 1

1

ΣΥΝΟΛΟ 7

Επιβλέπων Μεταλ.Μηχ/κος,
Τεχνικός Ασφάλειας

1541,00

Κατανάλωση καυσίμου, lit/ώρα /HP 0,11

Βαθμός απασχόλησης,%  40,00

Ώρες λειτουργίας          1408,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 95468,03

Συνολική  ισχύς πετρελαιοκίνητων,ΗΡ
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Η ωριαία κατανάλωση νερού που είναι απαραίτητη για τη χρήση μίας συρματοκοπής

διαμαντέ ανέρχεται σε 0,5m3. Επομένως με βαθμό απασχόλησης 50%, η ημερήσια κατανάλωση

θα είναι 2m3. 

Για  τη  διαβροχή  των  δρόμων  του  θερινούς  μήνες  χρειάζονται  3m3 περίπου.  Για  το

πότισμα των φυτών 10-15 kgr/ φυτό ανά πότισμα για τρία χρόνια. Με μέσο όρο το πότισμα 60

φυτών ανά έτος, η κατανάλωση θα ανέρχεται σε 1m3 περίπου. Η μέγιστη κατανάλωση του νερού

για τις παραπάνω ανάγκες υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 6 m3/ημέρα. 

Η κάλυψη των αναγκών σε  νερό για  όλη την παραγωγική  διαδικασία  θα  γίνεται  με

υδροφόρο όχημα και  θα  τοποθετηθεί  φορητή δεξαμενή  στα  ανώτερα υψόμετρα  του  χώρου,

χωρητικότητας  20m3.  Το  νερό  θα  μεταφέρεται  από  τον  ΤΟΕΒ  ΝΕΑΣ  ΑΓΧΙΑΛΟΥ.  Στο

Παράρτημα επισυνάπτεται Βεβαίωση του ΤΟΕΒ.

6.5.3. Εκροές υγρών αποβλήτων 

Το ενδεχόμενο της διαρροής πετρελαιοειδών (καύσιμα,  λιπαντικά)  από τα μηχανήματα

εκμετάλλευσης είναι μικρό και δεν μπορεί να επηρεάσει επιφανειακούς ή υπόγειους υδροφορείς.

6.5.4. Εκροές στερεών αποβλήτων 

Τα στείρα υλικά που θα προκύψουν από την εξόρυξη του μαρμάρου χαρακτηρίζονται ως

«αδρανή απόβλητα» σύμφωνα  με  το  άρθρο  3  της  ΚΥΑ 39624/2209/Ε103.  Η απόφαση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 2009/360/ΕΚ δίνει τη δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης

για το χαρακτηρισμό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. 

Τα  στείρα  υλικά  που  θα  προκύψουν  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  εκμετάλλευσης  θα

ανέλθουν στα 499940m³.

Η πρόβλεψη είναι το 90% της ποσότητας να χρησιμοποιηθεί σαν θραυστό υλικό.  Το

υπόλοιπο 10% περίπου 50000m3 θα αποτεθεί εντός λατομικού χώρου. Η θέση του προσωρινού

χώρου απόθεσης απεικονίζεται στο Σχέδιο 5.1 Κάτοψη  το 15ο  έτος εκμετάλλευσης και στο

Σχέδιο  6.1,  Κάτοψη  στην  τελική  κατάσταση του  λατομικού  χώρου  απεικονίζεται  ο  χώρος

απόθεσης εντός της  πλατείας του λατομικού χώρου . 

Τα  στείρα  του  κοιτάσματος  μαρμάρου  είναι  αδρανούς  φύσεως  άνευ  παρουσίας

μεταλλικών οξειδίων και δεν υφίστανται καμία φυσική, χημική ή βιολογική επεξεργασία κατά

την εξόρυξη, τη μεταφορά ή κατά τη διάρκεια της απόθεσης τους. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό

Κώδικα Αποβλήτων (Ε.Κ.Α., Απόφαση 2001/118/ΕΚ) : 

01 - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

              ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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Κατηγοριοποίηση: 

01 01 02 –απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

01 04 08 –απόβλητα από χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που 

                 αναφέρονται στο σημείο 01 04 07. 

01 04 10- απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται  στο σημείο  01 04 07.

Τα μη επικίνδυνα απόβλητα είναι όλα τα υλικά που εξορύσσονται, εκτός της φυτικής γης

που θα επαναχρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση των επεμβάσεων. Σύμφωνα με τα κριτήρια

του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 24 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/25-9-09 «Μέτρα, όροι και

περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με

τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006» (ΦΕΚ 2076/Β/25-9-09)  καθώς

και  της  απόφασης  2009/337/ΕΚ της  επιτροπής  της  20ης Απριλίου  2009  οι   αποθέσεις  δεν

ταξινομούνται ως εγκαταστάσεις αποβλήτων κατηγορίας Α. 

Το χώμα που θα απομακρύνεται κατά τη διαδικασία της αποκάλυψης του κοιτάσματος

ταξινομείται ως «μη ρυπανθέν χώμα» κατά το άρθρο 3 της εν λόγω ΚΥΑ και θα αποτίθεται σε

σωρούς εντός του λατομικού χώρου.

13-ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο  εξοπλισμός του λατομείου θα χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα και συνθετικά υδραυλικά

έλαια,  των  οποίων  η  προμήθεια  θα  γίνεται  από  εταιρείες.   Οι  εταιρείες   υποχρεούνται  να

συμμετέχουν σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) χρησιμοποιημένων λιπαντικών με

βάση της διατάξεις του Π.Δ.82/2004. 

Κατηγοριοποίηση: 

13 01 11*- συνθετικά υδραυλικά έλαια 

13 02 05-Μη χλωριομένα έλαια μηχανής κιβωτίου

16-ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Οι συνθήκες εξόρυξης μαρμάρων είναι πολύ σκληρές, για το λόγο αυτό έχουμε μεγάλες

φθορές στα ελαστικά και στα ίδια τα μηχανήματα. Η συντήρηση των μηχανημάτων  γίνεται σε

νόμιμα αδειοδοτούμενα συνεργεία.

Τα απόβλητα από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αυτά που δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν  σαν ανταλλακτικά  από τον  ηλεκτρολόγο,  παραδίδονται  στα κοντέινερ  του

Δήμου. 

Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία θα χρησιμοποιούνται σαν ανταλλακτικά.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



Μ.Π.Ε.                “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.                   36

Κατηγοριοποίηση: 

16 01 03- ελαστικά στο τέλος του κύκλου της ζωής τους

16 01 06-  οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε

άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

6.5.5. Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα από τη 

λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας 

Αέρια απόβλητα κατά την ανωτέρω περιγραφείσα παραγωγική διαδικασία παράγονται:

-κατά  την  εξόρυξη  με  μηχανικά  μέσα  και  την  φόρτωση  αυτών  με  φορτωτή  σε  φορτηγό

(ελάχιστες ποσότητες)

-κατά την κίνηση του  φορτηγού μεταφοράς των προϊόντων.

Η λειτουργία των κινητήρων προκαλεί  αναπόφευκτα την εκποµπή αέριων ρύπων και

κυρίως  µονοξείδιο  του  άνθρακα  (CO),  υδρογονάνθρακες  (HC),  οξείδια  του  αζώτου  (NOx),

διοξείδιο του θείου (SO2), µόλυβδο (Pb) και σωµατίδια καπνού (TPM). Οι ποσότητες των ρύπων

αυτών που εκπέμπονται εξαρτώνται από τον τύπο των οχημάτων, το είδος καυσίμου και βέβαια από

τον αριθμό των δρομολογίων, που λόγω των περιορισμένων προς μεταφορά ποσοτήτων (η μέση

ετήσια  εκσκαφή  ανέρχεται  σε  8959m3 IN SITU περίπου  το  χρόνο),  δεν  αναμένεται  να  είναι

σημαντικός ώστε να προκαλέσει  αέρια ρύπανση. 

Επομένως,  οι  εκπομπές  από  τη  λειτουργία  του  λατομείου   αναμένονται  να  είναι

περιορισμένες και να μην επηρεάσουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας. 

6.5.6. Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου ή της

δραστηριότητας

Η εκπομπή θορύβου και δονήσεων είναι προσωρινή και δημιουργείται κατά την διάρκεια

της  εκσκαφής  και  μεταφοράς  των  υλικών.  Δεν  αναμένονται  υψηλές  εντάσεις  θορύβου  που

ξεπερνούν τα θεσμοθετημένα όρια.

6.5.7. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Κατά  την  εκμετάλλευση  του  λατομείου  δεν  έχουμε  εκπομπές  ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



Μ.Π.Ε.                “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.                   37

6.6. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

6.6.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας. 

Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα Νομοθεσία  ο  μέγιστος  χρόνος  μίσθωσης  λατομείου  είναι

πλέον  70  χρόνια.  (άρθρο  45  παρ.  3  του  Ν.  4512/2018  (ΦΕΚ  Α΄5_17.1.2018),  όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α’ 14)).

6.6.2. Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών

 Δεν υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις. Μετά την παύση λειτουργίας, εφόσον δεν αλλάξει

το νομοθετικό πλαίσιο,  θα γίνει απομάκρυνση του εξοπλισμού και των εξορυγμένων υλικών.

6.6.3.  Αποκατάσταση  εδάφους  ή  χώρου  κατάληψης  του  έργου  ή  της

δραστηριότητας και νέα χρήση του χώρου. 

Η όλη προσπάθεια των προς αποκατάσταση της αλλοίωσης του τοπίου θα δοθεί  στη

δημιουργία νέας βλάστησης, χωρίς τα αποτελέσματα να θεωρούνται οπωσδήποτε θετικά, αφού

λάβουμε υπόψη τόσο τις αντίξοες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, όσο και ότι η

δημιουργία καινούργιας φυτοκοινωνίας εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά ένα βαθμό

η υπάρχουσα ποώδης βλάστηση θα επανέλθει με τη φυσική οδό, από την βλάστηση σπόρων,

ενώ το  χώμα  θα  συντελέσει  σε  αυτή  την αναχλόαση.  Επειδή  δεν  είναι  δυνατόν  το  φυσικό

περιβάλλον  να  αποκατασταθεί  αυτούσιο  όπως  είναι  σήμερα  θα  πρέπει  υποχρεωτικά  να

καταφύγουμε  σε  τεχνητές  φυτεύσεις  με  τα  καταλληλότερα  είδη  για  τις  κλιματοεδαφικές

συνθήκες της περιοχής. 

6.8. Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας που η κατασκευή του επηρεάζει την 

κοίτη (στενή ή ευρεία) υδατορέματος

Το έργο δεν επηρεάζει καμία κοίτη  υδατορέματος.
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7. Εναλλακτικές λύσεις 

Ο συγκεκριμένος λατομικός χώρος επιλέχθηκε από την εταιρεία με βάση τα  γεωλογικά

και κοιτασματολογικά στοιχεία του χώρου και  την ανάγκη της επιχείρησης  για πρώτη ύλη. 

Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας,  βρίσκονται στη διαδικασία

αδειοδότησης  άλλοι  δύο  λατομικοί  χώροι  με  σκοπό  την  ολοκληρωμένη  αξιοποίηση  του

συγκεκριμένου μαρμαροφόρου κοιτάσματος .

Μεταξύ  των  κριτηρίων  επιλογής  είναι  καταρχήν  η  καταλληλότητα  του

εκμεταλλευομένου κοιτάσματος και η όσο το δυνατόν μικρότερη πρόκληση περιβαλλοντικής

επιβάρυνσης .

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.6.στ.του  Νόμου  3010/2002  (ΦΕΚ  91)  “Προκαταρτική

Περιβαλλοντική  Εκτίμηση  και  Αξιολόγηση” δεν απαιτείται  στις  περιοχές  όπου εντοπίζονται

κοιτάσματα μαρμάρων.

Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις εξετάστηκαν ερευνώντας επιφανειακά όλη την έκταση

της  ευρύτερη  περιοχής  από  την  ενδιαφερόμενη  εταιρεία.  Στη  συνέχεια  σε  συνεργασία  με

εξειδικευμένους Γεωλόγους και Μηχανικούς Μεταλλείων κατέληξε να υποβάλει αίτηση για την

συγκεκριμένη έκταση για διενέργεια  ερευνητικών εργασιών από τον ιδιοκτήτη του εδάφους

στην Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας.  Η έκταση διέθετε  εμφανείς

επιφανειακές  ενδείξεις  του  μαρμαροφόρου  κοιτάσματος,  εύκολη  πρόσβαση  και  μικρότερες

πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες απάντησαν θετικά και δόθηκε η συναίνεση από τον

ιδιοκτήτη  του  εδάφους.  Οι  αρχικές  υποθέσεις  για  την  ύπαρξη  κατάλληλου  μαρμαροφόρου

κοιτάσματος επιβεβαιώθηκαν με την εκτέλεση των  ερευνητικών εργασιών.

Σύμφωνα με την κείμενη  Νομοθεσία  ο ερευνητής  έχει  δικαίωμα να αιτηθεί  την απ'  ευθείας

μίσθωση  μόνο αυτής της έκτασης για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια ερευνητικών εργασιών. 

Ο φορέας έχει δικαίωμα να ζητήσει μόνο την ενιαία  έκταση  για την οποία έχει Άδεια

ερευνητικών εργασιών ή μικρότερη, η οποία όμως θα εμπεριέχεται στη αρχική.

Ως προς τη θέση και την τεχνολογία, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται γενικά για την

επιλογή  της  καταλληλότερης  μεθόδου  εκμετάλλευσης  ενός  κοιτάσματος  μαρμάρου  είναι

τεχνικοοικονομικά  και  περιβαλλοντικά  και  με  την  εφαρμογή  αυτών  των  κριτηρίων  στο

συγκεκριμένο  κοίτασμα,  αποφασίστηκε  η  εφαρμογή  υπαίθριας  εκμετάλλευσης  ως  η  πλέον

κατάλληλη για την αξιοποίηση του επιφανειακού κοιτάσματος μαρμάρου.

Η  μηδενική  λύση  αφορά  στη  μη  εκτέλεση  της  δραστηριότητας  αξιοποίησης  του

μαρμαροφόρου  κοιτάσματος.  Η  απουσία  του  έργου  θα  έχει  αρνητικές  επιπτώσεις  στην
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απασχόληση,  στα  τοπικά  εισοδήματα  και  την  αναπτυξιακή  πορεία  της  περιφέρειας  και  δεν

συνάδει με το σκεπτικό των εγκριτικών αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης για τη λειτουργία

της δραστηριότητας. Συνεπώς η μηδενική λύση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

8. Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος 

8.1 Περιοχή μελέτης 

Προσδιορίζεται  η  περιοχή  γύρω  από  το  έργο  ή  τη  δραστηριότητα,  στα  φυσικά  και

ανθρωπογενή  στοιχεία  της  οποίας  έχει  επιπτώσεις  η  κατασκευή  και  λειτουργία  του.

Καθορίζεται  η   ελάχιστη  ακτίνα  της  περιοχής  μελέτης  για  έργα  και  δραστηριότητες  της

υποκατηγορίας  Α2,  1  km από τα  όρια  του  γηπέδου   για  περιοχές  εκτός  ορίων οικισμών ή

σχεδίου πόλης.  Η περιοχή  απεικονίζεται  στο  συνημμένο  Τοπογραφικό  Διάγραμμα κλίμακας

1:5000.

Βορειοανατολικά, από την πλησιέστερη κορυφή του χώρου, σε απόσταση 670m υπάρχει

το Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο (Βόλου-Καρδίτσας) και σε απόσταση 970 m Γραμμή Υψηλής Τάσης

της  ΔΕΗ.  Ανατολικά  υπάρχει  αποθήκη αγροτικών  προϊόντων σε  απόσταση  690m.

Βορειοανατολικά υπάρχουν εγκαταστάσεις αγροτικών προϊόντων σε απόσταση 750m. Νότια σε

απόσταση 420m βρίσκονται κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Ανατολικά του λατομικού χώρου με κοινή πλευρά στην πλευρά ΓΔ, υπάρχει δηλωμένος

όμορος  λατομικός  χώρος  έκτασης  86στρεμ.,  για  τον  οποίο  χορηγήθηκε  η  υπ’  αριθμ.

1893/109186/π.ε2018/19-11-2019 ΑΔΑ: 7ΝΝ3Ο10-33Ζ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Όρων  και  βρίσκεται  στο  στάδιο  χορήγησης  της  απ’  ευθείας  μίσθωσης  από  το  Ελληνικό

Δημόσιο.

Νότιο-Ανατολικά του λατομικού χώρου σε απόσταση   υπάρχει δηλωμένος λατομικός

χώρος  έκτασης  40στρεμ.,  για  τον  οποίο  χορηγήθηκε  η  υπ’  αριθμ.  3678/28-1-2018

ΑΔΑ:Ψ48ΣΟΡ10-ΥΦΓ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η απ’ ευθείας μίσθωση

από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  στην  εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ  ΜΑΡΜΑΡΑ  &

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε..

Στην περιοχή  του χώρου επέμβασης δεν  υπάρχουν αρχαιολογικοί  χώροι,  τουριστικές

εγκαταστάσεις ή άλλες προστατευτέες περιοχές.  Ο πλησιέστερος οικισμός είναι η Πέρδικα σε

απόσταση μεγαλύτερη από 1km. 
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8.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Τοπικά  μετεωρολογικά  στοιχεία  για  την  εκτίμηση  του  κλιματικού  παράγοντα  και

μόρφωση  γνώμης  για  την  επίδραση  στην  βλάστηση,  δεν  υπάρχουν.  Χρησιμοποιήσαμε  τα

δεδομένα  του  σταθμού  του  Βόλου.  Το  κλίμα  του  Βόλου  έχει  τα  χαρακτηριστικά  του

μεσογειακού  κλίματος  των  παραθαλασσίων  περιοχών  της  Θεσσαλίας  με  ετήσιες  διαφορές

μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας άνω των 20 βαθμών Κελσίου. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται η μηνιαία βροχόπτωση, και οι ελάχιστες και

μέγιστες θερμοκρασίες όπως αυτές μετρήθηκαν από τα όργανα του Μ.Σ. Βόλου, την περίοδο

2007-2014.   (ΕΜΥ, Σταθμός  Γ. Μήκος 22ο48'0" / Γ.Πλάτος 39ο13'0"/ Ύψος 14,62m)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2007 -2014 - MAX TEMPERATURE/ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ºC)

ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day

2007 18,6 1 22,6 4 27,8 30 30,8 13 44,7 26 44,1 25 38,2 25 33,3 1 28,7 6 21,9 1 18,4 10

2008 16,3 22 19,3 26 24,9 3 30,2 22 35,4 28 37,6 19 37,8 8 37,8 24 34,4 14 26,4 4 27,2 2 22,4 4

2009 18,7 25 19,6 4 20,8 31 25,1 17 32,7 25 36,1 17 38,8 25 35,8 4 32,7 4 28,6 3 23,7 6 23,2 27

2010 22,9 1 23,9 20 24,7 31 25,9 23 34,4 31 37,1 16 38,8 24 39,2 17 32,6 18 25,6 21 25,0 29 27,0 2

2011 16,6 23 18,6 12 22,8 26 26,2 9 28,7 15 35,2 9 38,6 20 34,8 24 34,3 2 28,2 7 19,7 10 21,9 6

2012 15,5 23 21,3 25 23,7 30 28,6 25 30,2 12 38,2 13 38,9 16 40,6 7 34,2 26 30,9 3 29,1 6 20,2 1

2013 18,9 21 21,0 3 23,9 11 29,6 30 32,9 19 34,9 24 37,2 30 31,3 30 34,3 11 28,6 1 24,7 4 16,6 27

2014 20,6 20 21,0 18 25,1 19 24,8 15 32,4 28 41,6 26 36,6 10 38,1 15 33,3 22 29,8 17 21,4 19 20,4 2

Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

2007 32,0 22,2 5,6 49,0 39,8 0,0 11,4 5,8 48,8 104,8 31,6 351,0

2008 4,2 20,4 18,6 39,0 9,6 12,0 12,8 90,2 75,0 47,8 33,8 142,4 505,8

2009 68,0 21,4 32,2 15,4 11,0 17,8 8,4 11,8 1,0 74,4 28,4 204,4 494,2

2010 47,2 43,0 20,4 8,0 54,6 29,4 8,2 0,0 56,2 92,8 18,8 19,8 398,4

2011 32,4 47,7 60,0 23,6 21,8 22,2 0,2 39,6 41,8 51,2 11,0 104,3 455,8

2012 28,8 182,2 62,8 30,8 108,3 11 2,2 0 53,4 58,2 132 98,4 768,1

2013 10,2 119,6 25,0 7,2 39,6 31,6 65,4 0,0 13,4 11,0 45,0 50,0 418,0

2014 28,6 22,0 54,4 49,4 33,4 32,2 20,6 46,6 59,4 63,2 81,6 70,8 562,2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σταθμός εκτός λειτουργίας

Μερική έλλειψη δεδομένων

(1) Οι σταθμοί με την ένδειξη αυτή τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο συνεργασίας
 Των Ινστιτούτων ΙΕΠΒΑ και ΓΕΙΝ του ΕΑΑ
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Διάγραμμα 1.Μέγιστη, μέση, ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία (°C) στο σταθμό του Βόλου

Διάγραμμα  2.

Βροχόπτωση (mm) και ημέρες βροχής στο σταθμό του Βόλου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2007 -2014 - MIN TEMPERATURE/ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ºC)

ΕΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day temp day

2007 1,8 6 5,9 15 7,1 2 14,7 4 16,9 6 21,1 1 15,7 6 13,6 8 8,3 16 5,8 11 0,0 15

2008 -0,1 3 -3,7 18 7,8 10 7,7 1 9,8 8 16,6 10 19,5 24 18,6 31 11,4 30 10,8 6 5,7 24 0,0 31

2009 -1,1 1 0,4 24 2,4 19 9,2 5 11,6 3 17,6 4 19,4 1 19,2 12 14,4 22 10,0 31 8,2 14 4,5 21

2010 1,8 21 -0,9 3 2,2 9 9,4 10 13,2 1 16,7 2 19,4 9 21,8 24 16,5 30 6,6 30 8,4 1 -1,6 12

2011 -1,1 26 1,9 5 -0,5 10 8,0 12 9,8 7 17,8 16 20,7 4 19,8 30 17,1 29 5,7 18 3,6 19 1,1 29

2012 -1,9 17 -0,7 1 1,1 2 5,7 11 11,8 18 17,4 1 20,7 4 20,7 30 15,4 22 11,6 31 7,4 9 1,1 13

2013 -1,7 9 4,6 1 3,8 17 9,6 10 14,4 13 14,8 2 19,4 17 23,6 31 16,6 23 10,8 5 4,1 29 2,1 12

2014 3,6 27 6,4 6 5,8 11 6,9 12 11,3 8 15,0 4 19,1 16 20,3 31 13,2 27 9,8 30 5,9 23 -2,1 31
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8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής παρουσιάζουν σχετικά ομαλά

χαρακτηριστικά  γεγονός  που  επιβεβαιώνεται  από  την  ύπαρξη  μικρών  εδαφικών  εξάρσεων

λόφων.  Ο χώρος επέμβασης αναπτύσσεται σε πλαγιά  με έκθεση βόρεια, με μέση κλίση 22%

περίπου και σε απόλυτα υψόμετρα Υ+290m έως  Υ+355m.

Εικόνα  8.1:  Δορυφορική  εικόνα  του  ευρύτερου  λατομικού  χώρου.  Με  κόκκινη  γραμμή

σημειώνονται τα όριά του. Λήψη εικόνας από ΒΔ.

Εικόνα 8.2: Τρισδιάστατη δορυφορική εικόνα του ευρύτερου λατομικού χώρου. Με κόκκινη

γραμμή σημειώνονται τα όριά του. Λήψη εικόνας από ΒΑ.
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8.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

8.4.1. Γεωλογικά στοιχεία

Η περιοχή μελέτης ανήκει γεωτεκτονικά στην Πελαγονική Ζώνη, η οποία σε γενικές

γραμμές  συγκροτείται  από  μεταμορφωμένα  πετρώματα,  επάνω  στα  οποία  αποτέθηκαν

ασύμφωνα Μεσοζωικά ανθρακικά ιζήματα. Οι Αλπικοί σχηματισμοί που συγκροτούν τη Ζώνη

στο σύνολό της, είναι από τους παλαιότερους προς τους νεώτερους οι εξής:

i) Το Μεταμορφωμένο Υπόβαθρο: Τα μεταμορφωμένα πετρώματα του υποβάθρου έχουν

πολύ μεγάλη εξάπλωση στο χώρο της Πελαγονικής και αποτελούν το κύριο δομικό στοιχείο της

ζώνης. Πρόκειται για πολλές ενότητες μεταμορφωμένων πετρωμάτων Παλαιοζωικής ηλικίας, τα

οποία σχηματίζουν αλλεπάλληλα τεκτονικά λέπια και αποτελούν το υπόβαθρο επάνω στο οποία

αποτέθηκαν  οι  Μεσοζωικοί  ανθρακικοί  σχηματισμοί.  Αποτελείται  σε  γενικές  γραμμές  από

γνεύσιους ποικίλης σύστασης και προέλευσης, αμφιβολίτες και αμφιβολιτικούς  σχιστόλιθους

και  εναλλαγές  αμφιβολιτικών  σχιστολίθων,  μαρμαρυγιακών  σχιστολίθων,  με  παρεμβολές

απλιτογνευσίων. 

ii) Γνευσιωμένοι γρανίτες: Μέσα στα μεταμορφωμένα πετρώματα του υποβάθρου σε όλη

την  έκταση  της  Πελαγονικής  παρατηρούνται  μεγάλοι  γρανιτικοί  όγκοι,  ηλικίας  Άνω

Λιθανθρακοφόρου, οι οποίοι εμφανίζονται στη μεγαλύτερή τους μάζα γνευσιωμένοι. 

iii) Περμοτριαδικές μετακλαστικές ακολουθίες: Πάνω στο μεταμορφωμένο υπόβαθρο και

τους  γρανιτικούς  όγκους  του  Άνω  Λιθανθρακοφόρου  αποτέθηκε  κατά  το  Πέρμιο-Κάτω

Τριαδικό  μια  κλαστική  ιζηματογενής  σειρά,  πάχους  περίπου  200m,  μέσα  στην  οποία

παρεμβάλλονται  ορισμένα  ηφαιστειακά  υλικά,  όξινες  και  βασικές  λάβες  και  τόφφοι.

Αποτελούνται  στο  σύνολό  τους  από  φυλλίτες,  μετά-πελίτες,  μετα-αρκόζες,  σερικιτικούς

σχιστόλιθους, μετα-ψαμμίτες, χαλαζιακά μετα-κροκαλοπαγή, αλλεπάλληλες παρεμβολές φακών

ανακρυσταλλωμένων  ασβεστολίθων  και  λατυποπαγών,  ασβεστιτικούς  σχιστόλιθους,  μετα-

ρυόλιθους και μετα-τόφφους. 

iv) Ανθρακικά καλύμματα Τριαδικού – Ιουρασικού: Πρόκειται για νηριτικής ανθρακικής

σύστασης καλύμματα που αποτέθηκαν στα δύο περιθώρια της Πελαγονικής Ζώνης, το δυτικό

και το ανατολικό. Στο δυτικό τμήμα της ζώνης, το οποίο είναι αυτόχθονο και αποτέθηκε από το

Μέσο  Τριαδικό  έως  το   Κάτω  Κρητιδικό  πάνω  στα  μετακλαστικά  ιζήματα  Περμίου-Κάτω

Τριαδικού. Αποτελούνται στο σύνολό τους από ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους, λευκούς,

τεφρούς,  μαύρους,  λατυποπαγείς,  ταινιωτούς,  πλακώδεις,  λεπτοπλακώδεις,  άστρωτους καθώς

και ελάχιστες παρεμβολές πηλιτικών ενστρώσεων. Το συνολικό πάχος του Δυτικού καλύμματος
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υπολογίζεται  σε  600-800m.  Το  δυτικό  ανθρακικό  κάλυμμα  παρουσιάζει  βαθμιαία  μεταβολή

προς  Δυσμάς  από  καθαρά  νηρητικές  σε  βαθύτερες  (ημιπελαγικές-πελαγικές)  ιζηματογενείς

φάσεις.  Το  ανατολικό  τμήμα  της  ζώνης  είναι  πάρα-αυτόχθονο,  αποτέθηκε  δηλαδή  στο

ανατολικό περιθώριο της Πελαγονικής προς τη ζώνη Αλμωπίας και στη συνέχεια επωθήθηκε

προς  Δυσμάς  πάνω  στο  μεταμορφωμένο  υπόβαθρο  της  Πελαγονικής  στο  οποίο  βρίσκεται

σήμερα  χωρίς  τη  μεσολάβηση  κλαστικών  ιζημάτων.  Συνίσταται  από  ανακρυσταλλωμένους

ασβεστόλιθους, μάρμαρα, σιπολίνες και δολομίτες και χαρακτηρίζεται καθαρά νηριτικό. Και τα

δύο ανθρακικά καλύμματα,  ανατολικό και δυτικό,  παρουσιάζουν αισθητή μεταμόρφωση που

έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Ανώτερου Ιουρασικού-Κάτω Κρητιδικού.

v)  Οφιόλιθοι  και  συνοδά  ιζήματα: Σημαντικές  οφιολιθικές  μάζες  εντοπίζονται

επωθημένες στα δύο περιθώρια της ζώνης, καθώς και διασπαρμένες στο εσωτερικό τους. Οι

οφιόλιθοι της Πελαγονικής είναι αλλόχθονοι και προέρχονται από τις δύο ωκεάνιες περιοχές

εκατέρωθεν της Πελαγονικής (Αξιού και Υποπελαγονικής). Τα συνοδά ιζήματα των οφιολίθων

αποτελούνται  από  ραδιολαριτικούς  κερατόλιθους,  αργιλικούς  σχιστόλιθους,  ασβεστιτικούς

πυριτιόλιθους,  πελαγικούς  ασβεστόλιθους  και  κλαστικά  ιζήματα με  υλικά  προερχόμενα  από

βασικά μαγματικά πετρώματα. 

vi) Επικλυσιγενή ιζήματα Μέσου – Άνω Κρητιδικού:  Πρόκειται για επικλυσιγενή ιζήματα που

τοποθετούνται  με  ασυμφωνία  πάνω  στα  προϋπάρχοντα  ανθρακικά  πετρώματα  (μάρμαρα,

ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι, δολομίτες κλπ) των Τριαδικοϊουρασικών καλυμμάτων, που

εν τω μεταξύ είχαν πτυχωθεί κατά την ορογενετική περίοδο Άνω Ιουρασικού-Κάτω Κρητιδικού.

Σε  ορισμένες  θέσεις  τα  ιζήματα  Μέσου-Άνω  Κρητιδικού  τοποθετούνται  με  επικλυσιγενή

ασυμφωνία  επάνω  στους  επωθημένους  οφιόλιθους  και  τα  συνοδά  πελαγικά  ιζήματα,  όπου

υπάρχουν τέτοια.

Τα  μεταλπικά  ιζήματα  που  εμφανίζονται  στην  ευρύτερη  περιοχή  και  επικάθονται

ασύμφωνα επάνω στους Αλπικούς σχηματισμούς που προαναφέρθηκαν είναι από τα νεώτερα

προς τα παλαιότερα, εν συντομία, τα εξής: 

Ολόκαινο

 Αλλουβιακές  αποθέσεις: Αποτελούνται  από  αργιλοαμμώδη  υλικά  με  σημαντικό

ποσοστό χαλίκων ποικίλης λιθολογικής σύστασης, πλευρικά κορήματα και κώνους κορημάτων,

κυρίως  από  ασύνδετες  κροκαλολατύπες,  χειμαρώδεις  αναβαθμίδες  και  αποθέσεις  της

αποξηρανθείσας λίμνης Βοϊβηίδος (Κάρλας).

Κατώτερο Πλειστόκαινο
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Ηφαιστειακά πετρώματα: Συνίστανται κυρίως από βασαλτικές λάβες, καστανού έως

σκοτεινέρυθρου χρώματος, που προέρχονται από τη δράση των ηφαιστείων Μικροθηβών και

Πορφυρίωνα και συνοδεύονται από πυροκλαστικά υλικά.

Πόντιο-Πλειόκαινο-Κατώτερο Πλειστόκαινο

Ποταμοχερσαίοι  σχηματισμοί:  Αποτελούνται  από  ερυθρούς  πηλούς,  αργιλοαμμώδη

υλικά, μικρής συνεκτικότητας, με διάσπαρτες κροκαλολατύπες ποικίλης λιθολογικής σύστασης,

με ακατάστατη απόθεση και με συνιζηματογενείς ολισθήσεις.  Τα κατώτερα μέλη τους είναι

λιμνοχερσαίας φάσης,  με σημαντικό ποσοστό μαργαϊκού υλικού και αποτελούν τη βαθμιαία

προς τα επάνω μετάβαση των υποκείμενων λιμναίων μαργαϊκών μειοκαινικών αποθέσεων της

περιοχής.

Μειόκαινο

Λιμναίες  έως  υφάλμυρες  αποθέσεις:  Υποκείμενοι  των  ανωτέρω  σχηματισμών,

αποτελούνται από μάργες, τεφρέ-υπόλευκες, μερικές φορές αργιλούχες πρασινωπές. Κυρίως στα

ανώτερα μέλη εντοπίζονται σκληρές μάργες και μαργαϊκοί τραβερτινοειδείς ασβεστόλιθοι.

8.4.2  Γεωλογικά και Τεκτονικά στοιχεία του Λατομικού Χώρου

Οι Αλπικοί σχηματισμοί που συγκροτούν την εγγύτερη περιοχή του λατομικού χώρου,

απεικονίζονται  στο  Σχέδιο  2.2  «ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ  ΧΑΡΤΗΣ  ΕΓΓΥΤΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ», κλίμακας 1:2000. 

Ο  λατομικός  χώρος  αναπτύσσεται  εξολοκλήρου  σε  ασβεστολιθικής  σύστασης

πετρώματα,   ηλικίας  Ανωτ.  Κενομανίου-Κατωτ.  Σενωνίου,  οι  οποίοι  εντοπίζονται

μελανότεφροι,  κρυσταλλικοί,  λεπτο-μεσο-παχυστρωματώδεις,  κατά  θέσεις  κλαστικοί  και

λατυποπαγείς, με διαστρώσεις πυριτιολίθων. Στη βάση τους απαντούν πάγκοι ρουδιστοφόρων

λατυποπαγών με ασβεστολιθικές και οφιολιθικές λατύπες. Το πάχος τους εκτιμάται σε 400m

περίπου  (βλ.  Σχέδιο  2.2  «ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ  ΧΑΡΤΗΣ  ΕΓΓΥΤΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ»). 

Εντοπίζονται  έντονα κερματισμένοι,  με  αλληλοτεμνόμενα  συστήματα ασυνεχειών,  τα

οποία  δημιουργούν  αποκοπτόμενα  τεμάχη  (μπλοκ)  ποικίλων  διαστάσεων.  Ένα  εκ  των

συστημάτων ασυνεχειών που εντοπίζονται αποτελεί η στρώση του ασβεστολίθου η οποία σε

γενικές γραμμές εντοπίζεται υποοριζόντια. Οι  ασυνέχειες  που  αναμένονται  εντός  της

βραχομάζας που καλύπτει  ο λατομικός  χώρος αναμένονται  σε ορισμένες  θέσεις  ανοικτές  με

πάχος έως και ορισμένων cm και πληρωμένες με αργιλικό υλικό πλήρωσης.
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Σε  ορισμένες  θέσεις  αναμένονται  ζώνες  έντονου  κερματισμού,  με  πυκνό  σύστημα

διακλάσεων, οι οποίες μειώνουν την συνολική αντοχή της βραχομάζας και δυσχεραίνουν την

ομαλή εκσκαφή του πετρώματος.

Οι  Πλειο-Πλειστοκαινικοί  σχηματισμοί,  που  υπέρκεινται  των  ασβεστολίθων,

αναπτύσσονται  βορείως  του  λατομικού  χώρου  και  εκτός  αυτού,  όπως  διακρίνεται  και  στις

αεροφωτογραφιες της περιοχής μελέτης από το Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.,

καθώς και από πρόσφατες δορυφορικές εικόνες. Πολύ μικρού πάχους μανδύας αποσάθρωσης

(της τάξης 1-2m) των υλικών αυτών είναι παρόν κατά διάσπαρτες θέσεις, στο λατομικό χώρο,

κυρίως δε στο βορειότερο τμήμα αυτού. Πρόκειται για ερυθρούς πηλούς, αργιλοαμμώδη υλικά,

μικρής  συνεκτικότητας,  με  διάσπαρτες  κροκαλολατύπες  αδρομερέστερα  στοιχεία,  ποικίλης

λιθολογικής σύστασης, χωρίς προσανατολισμό και κροκαλολατυποπαγή με στοιχεία μεγέθους

μέχρι  10cm  και  σε  μερικές  περιπτώσεις  μέχρι  και  1m,  λίγο  προσανατολισμένα,  με

αργιλοαμμώδες συνδετικό υλικό. Πρόκειται για υλικά που εκσκάπτονται με ευκολία.             

Η γεωλογική  δομή της  περιοχής  του λατομικού χώρου,  μπορεί  να γίνει  περισσότερο

κατανοητή από τη γεωλογική τομή που παρατίθενται στο Σχέδιο 2.3 «ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ», όπου διακρίνεται η εξάπλωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων

στο λατομικό χώρο, ενώ τα μεταλπικά ιζήματα Πλειο-Πλειστοκαινικής ηλικίας αναπτύσσονται

βορείως αυτού.

Η ορυκτολογική  τους  σύσταση αποτελείται  από (XRD,  DIN 52100-2):  Ασβεστίτη:  98,4% ,

Δολομίτη 1,4%  , Άλλα ορυκτά μη αναγνωρίσιμα: 0,2%.

Η χημική ανάλυση ακατέργαστου βράχου έδωσε την κάτωθι ποσοστά %:

Οξείδια Cao MgO SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O Mn

O

CO2

Δείγμα 52,69 0,23 0,80 0,02 0,40 0,00 0,00 0,01 45,85
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Εργαστηριακές  δοκιμές  βραχομηχανικής  που διεξήχθησαν σε τεμάχη ακατέργαστου βράχου,

έδωσαν τις κάτωθι τιμές:

Φαινόμενη Πυκνότητα (DIN 52102) 2674 kg/m3

Ανοικτό Πορώδες (DIN 52102) 0,29% vol
Υδαταπορρόφηση (DIN 52103) 0,11% wt
Αντοχή σε Θλίψη (DIN 52105) 121 Mpa
Αντοχή σε Κάμψη (DIN 52105) 14 Mpa
Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας (DIN 1048 Teil 5) 35 GPa
Αντίσταση σε Τριβή (DIN 52108) 2,32 mm
Αντοχή σε Κρούση (UNI-U 32.07.248.0) 42 cm
Μικροσκληρότητα Knoop (EN 14205) 145 kg/mm2

Συντελεστής  Γραμμικής  Θερμικής  Διαστολής  (x 10-6  ̊C-1)

(DIN 18155)

7,1 mm/m

Αντοχή σε Θλίψη σε Παγετό (κύκλοι ψύξης-απόψυξης) (DIN

52104 & DIN 52105)

98 MPa

Αντοχή σε Κάμψη σε Παγετό (κύκλοι ψύξης-απόψυξης) (DIN

52104 & DIN 52105)

11 MPa

Δυναμικό  Μέτρο  Ελαστικότητας  σε  Παγετό  (κύκλοι  ψύξης-

απόψυξης) (DIN 52104 & DIN 52105)

19 GPa

Διάβρωση με CO2 (ΔV x 10-6) (ASTM B117-97) 1,8 m3/m2

Διάβρωση με SO2 (ΔV x 10-6) (ASTM B117-97) 42 m3/m2

Διάβρωση με NO2 (ΔV x 10-6) (ASTM B117-97) 187 m3/m2

8.4.3. Εδαφολογικά στοιχεία του χώρου του λατομείου

Τα εδάφη που παρατηρούνται στο χώρο και γύρω από αυτό είναι τα χαρακτηριστικά

εδάφη που σχηματίζονται από τον ασβεστόλιθο και δολομίτη και κατατάσσονται σύμφωνα με το

Αμερικανικό  σύστημα  κατάταξης  εδαφών  στην  κατηγορία  Lithosis.  Το  έδαφος  αυτό  είναι

πλούσιο  σε  ασβέστιο  και  μαγνήσιο,  ενώ  αντίθετα  υπάρχει  έλλειψη  σε  άλλα  στοιχεία.  Η

περιεκτικότητα σε οργανική ουσία είναι πολύ χαμηλή και κυμαίνεται από 1-4%. 

8.5 Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1. Γενικά στοιχεία 

Τα βασικά οικοσυστήματα, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται η υπό μελέτη έκταση,

είναι:

 Οικοσυστήματα θαμνώδους βλάστησης

 Αγροοικοσυστήματα.
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Τα  θαμνώδη  οικοσυστήματα  των  λόφων  αναπτύσσονται  σε  μεγάλη  έκταση  και

οφείλονται κατ’ εξοχήν στις βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχή. Έχουν μεγάλη σημασία για

την περιοχή και συμβάλουν στη διαμόρφωση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, αφού

βοηθούν στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, μειώνουν τον συντελεστή απορροής,

αποτελούν χώρο διατροφής και διαμονής πολλών ειδών της χερσαίας πανίδας, παρουσιάζουν

μεγάλη ποικιλότητα φυτών και αποτελούν το πλέον κατάλληλο βιότοπο για τα ερπετά.

Η έκταση του λατομείου καλύπτεται από βλάστηση αείφυλλων πλατύφυλλων (πουρνάρι,

φυλλίκι, σχίνο κλπ).  σε ποσοτό 60-70%.

Η  αιτούμενη  έκταση  είναι  τμήμα  ευρύτερης  έκτασης,  η  οποία  είχε  ανακηρυχτεί

αναδασωτέα το 1986 λόγω πυρκαγιάς, αλλά έχει επανέλθει πλήρως η βλάστηση στην προτέρα

της κατάσταση αποκαθιστώντας πλήρως την αναδάσωση με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.432/34752/25-01-2016  ΦΕΚ  69/Δ'/22-03-2016  Απόφαση

Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. έγινε  μερική  άρση  της  αριθμ.1876/19-8-1986  (ΦΕΚ718/Δ’/3-9-1986)

Απόφασης  Διευθυντή  Δασών  Ν.  Μαγνησίας  ως  προς  την  συγκεκριμένη  έκταση

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

 Η πανίδα της περιοχής δεν είναι σημαντική. Απαντώνται συνήθως μόνο λίγα ερπετά. Ο

χώρος επέμβασης καθώς και η γύρω περιοχή δεν αποτελούν τόπο διαμονής ενδημικών πουλιών. 

8.5.2. Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Δεν υπάρχουν.

8.5.3. Δάση και δασικές εκτάσεις 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1241/63970/11-4-2016 έγγραφο  του Δασαρχείου Αλμυρού,

της  Διεύθυνσης   Δασών Μαγνησίας  η  έκταση  με  σημεία   Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α  χαρακτηρίζεται  ως

δημόσια δασική έκταση της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν998/79 (όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 1 παρ.1 του Ν3208/03) υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, κατατάσσεται

στη παρ.1 ε του άρθρου 4 του Ν.998/79 και σε καμία της παρ. 2γ του ιδίου άρθρου και Νόμου.

Δεν είναι Εθνικός Δρυμός, Αισθητικό Δάσος ή Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης δεν έχει

χαρακτηριστεί προστατευτική και δεν έχει οικοπεδική αξία.

8.5.4. Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές

Δεν υπάρχουν.
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8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον

8.6.1. Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης

Σύμφωνα  με  το  Περιφερειακό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου

Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Θεσσαλίας για την εξόρυξη, η γενική κατεύθυνση είναι η εφαρμογή των

χωροταξικών κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων

Υλών, η οποία αναφέρεται ρητά στην διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στα κοιτάσματα

ΟΠΥ (έρευνα και εκμετάλλευση) και στην επίλυση ανταγωνισμού των χρήσεων γης. 

Στην περιοχή της δραστηριότητας  (1 km από τα όρια του λατομικού χώρου) οι χρήσεις

γης   είναι  κυρίως  θαμνώδεις  δασικές,  χορτολιβαδικές  και  βραχώδεις  εκτάσεις   καθώς  και

γεωργικές  εκτάσεις.  Όσον  αφορά  στις  χρήσεις  γης,  αυτές  σύμφωνα  με  στοιχεία  της  ΕΣΥΕ

(Απογραφή 2001) στο Νομό κατανέμονται ως εξής: 
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 Κατανομή της έκτασης της Π.Ε. Μαγνησίας κατά βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης

Αριθμός δήμων / κοινοτήτων 26

Σύνολο εκτάσεων 2636,9

Γεωργικές εκτάσεις

Αρόσιμη γη 433,2

Μόνιμες καλλιέργειες 163,5

0

91,2

52,8

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 445,5

Δάση 379,3

144,1

855,3

7,2

Χερσαία ύδατα 4,6

Εσωτερικές υγρές ζώνες 0

Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες 0,8

Τεχνητές περιοχές

Αστική οικοδόμηση 35,7

Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες 5,8

Δίκτυα συγκοινωνιών 14,1

3,8

0

Βοσκότοποι - Μεταβατικές 
δασώδεις/ θαμνώδεις εκτάσεις

Βοσκότοποι- Συνδιασμοί 
θαμνώδους και / ή ποώδους 

βλάστησης

Βοσκότοποι - Εκτάσεις με αραιή ή 
καθόλου βλάστηση

Δαση ημι-φυσικές  
εκτάσεις

Μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις 
εκτάσεις

Συνδυασμοί θαμνώδους και / ή 
ποώδους βλάστησης

Εκτάσεις με αραιή ή καθόλου 
βλάστηση

Εκτάσεις που 
καλύπτονται από νερά

Ορυχεία,χώροι απόρριψης 
απορριμμάτων και εργοτάξια

Τεχνητές, μη γεωργικές ζώνες 
πρασίνου, χώροι αθλητικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων
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8.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

 Ο  λατομικός χώρος βρίσκεται  1km  Βόρεια του οικισμού της Πέρδικας,  2,5km και

3,6km Ανατολικά  του  οικισμού  Φυλάκης  του  Δήμου Αλμυρού.  Οι  παραπάνω οικισμοί  δεν

προστατεύονται  λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού,  αισθητικού, ιστορικού,  λαογραφικού και

αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα.

8.6.3. Πολιτιστική κληρονομιά

Δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή μελέτης, τόσο ως προς τα

εξωτερικά τους όρια όσο και ως προς τον εσωτερικό διαχωρισμό τους σε ζώνες.

Δεν  υπάρχουν  ιστορικά  μνημεία  στην  περιοχή  μελέτης,  καθώς  και  άλλες  θέσεις

ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος .

8.7 Κοινωνικο – οικονομικό περιβάλλον 

8.7.1. Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης

Σύμφωνα με το Ν.3852 (ΦΕΚ 87/7-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» στο Νομό Μαγνησίας συνίσταται ο

Δήμος  Αλμυρού  με  έδρα  τον  Αλμυρό,  αποτελούμενος  από  τους  Δήμους:   α.  Αλμυρού   β.

Πτελεού  γ.Σούρπης και την κοινότητα Ανάβρας, οι οποίοι καταργούνται. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ο Νόμιμος πληθυσμός

του Δήμου το 2011 ήταν 20616 ενώ το 2001 ήταν 22690, επομένως είχαμε μείωση 9,14%.

Το οικιστικό δίκτυο του Δήμου συγκροτείται από 34 οικισμούς. Η Τοπική Κοινότητα της

Φυλάκης  βρίσκεται  στο  βορειοδυτικό  άκρο  του  Νομού  Μαγνησίας  και  ανήκει  στο  Δήμο

Αλμυρού. Παλαιότερα ήταν ακμαίο χωριό με πολλούς κατοίκους, σχολείο, αστυνομικό τμήμα

και πολλή ζωή, σήμερα κατοικείται από λιγοστούς κατοίκους.  

8.7.2. Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

Ο Αλμυρός αποτελεί σημαντικό αγροτικό και εμπορικό κέντρο του Νομού Μαγνησίας ,

ενώ εξελίσσεται και σε κέντρο αγροτουρισμού για την περιοχή. Ακόμη, έχει τον αρχαιότερο

γεωργικό συνεταιρισμό της Ελλάδας.

Στον  εύφορο  κάμπο  του  Αλμυρού  καλλιεργούνται  σιτηρά,  κηπευτικά,  βαμβάκι,

καλαμπόκι, ελιές, αμυγδαλιές, αμπέλια. Σε απόσταση 16 χλμ. ανατολικά βρίσκεται η παραλία
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του Αλμυρού, Καραγκιόλ.  

8.7.3. Απασχόληση

Οι παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον Δήμο συνολικά σχετίζονται

κυρίως με τον αγροτικό τομέα καθώς και με τον αγροτουρισμό. 

Αρκετά  δυναμικός  εμφανίζεται  και  ο  κλάδος  της  κτηνοτροφίας  με  σημαντικότερο

υποκλάδο την εκτροφή αιγοπροβάτων και την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης η κύρια απασχόληση είναι οι γεωργία.

8.7.4. Κατά κεφαλήν εισόδημα

Σύμφωνα  με  τα  τελευταία  διαθέσιμα  στοιχεία  (έτος  2009)  το  συνολικό  ακαθάριστο

προϊόν της Περιφέρειας αντιστοιχεί στο 5% περίπου του ΑΕΠ της Χώρας.

Η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  στο ΑΕΠ του ίδιου

τομέα της Χώρας αντιστοιχεί  στο 14,2%, η αντίστοιχη συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα

είναι 5,96%, ενώ η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα 4,41%.

Η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα της ΠΕ Μαγνησίας&Σποράδων στο ΑΕΠ του ίδιου

τομέα της Περιφέρειας αντιστοιχεί στο 14%, η αντίστοιχη συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα

είναι 51%, ενώ η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα 31%.

8.8 Τεχνικές Υποδομές 

Δεν  υπάρχουν  τεχνικές  υποδομές  στην  περιοχή  μελέτης,  υφιστάμενες  ή

προγραμματισμένες. 

8.8.1. Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Στη ευρύτερη περιοχή και σε απόσταση  410m από λατομικό χώρο, υπάρχει το Τριτεύον

Εθνικό Δίκτυο (Βόλου-Καρδίτσας) .  Επίσης σε απόσταση 1km νότια διέρχεται η Επαρχιακή

Οδός Αλμυρού - Φαρσάλων.

8.8.2. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Εκτός των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων του υπό μελέτη λατομείου

δεν  υφίστανται  και  δεν  προβλέπονται  άλλα  συστήματα  περιβαλλοντικών  υποδομών,  όπως

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυο αποχέτευσης κ.ά. 
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8.8.3. Δίκτυα

Εντός  της  περιοχής  μελέτης  δεν  υπάρχει  δίκτυο  ύδρευσης,  φυσικού  αέριου  και

εγκαταστάσεις  τηλεπικοινωνιών.  Σε  ευθεία  απόσταση   626m υπάρχει  το  δίκτυο  μεταφοράς

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης. 

8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

8.9.1. Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις προς το περιβάλλον 

Όπως  έχει  προαναφερθεί,  στην  περιοχή  μελέτης  υπάρχουν  δύο  δηλώσεις  λατομικών

χώρων, οι οποίες όμως δεν έχουν αναπτύξει δραστηριότητα.

8.9.2. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων

Δεν υπάρχει υφιστάμενη εκμετάλλευση φυσικών πόρων.

8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – Ποιότητα αέρα 

8.10.1. Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής ρύπων στον αέρα στην περιοχή

μελέτης. 

Η κύρια πηγή εκπομπής ρύπων στον αέρα στην περιοχή μελέτης είναι η Ε.Ο. Καρδίτσας-

Βόλου και η Ε.Ο. Αλμυρού - Φαρσάλων.

8.10.2.  Εκτίμηση  και  αξιολόγηση  της  υφιστάμενης  ποιότητας  του

ατμοσφαιρικού  περιβάλλοντος  στην  περιοχή  μελέτης,  με  βάση  διαθέσιμα

στοιχεία. 

Η υφιστάμενη ποιότητα του ατμοσφαιρικού  περιβάλλοντος  στην περιοχή  μελέτης  με

βάση διαθέσιμα στοιχεία,  είναι πάρα πολύ καλή.

8.10.3. Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης. 

Δεν  αναμένεται   καμία  σημαντική  τάση  μεταβολής  ή  εξέλιξης  της  υφιστάμενης

κατάστασης ως προς το ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την ποιότητα του αέρα. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



Μ.Π.Ε.                “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.                   54

8.11 Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 

8.11.1. Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου ή

δονήσεων στην περιοχή μελέτης.

Δεν υπάρχουν.

8.11.2. Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του ακουστικού 

περιβάλλοντος

Η υφιστάμενη ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος θεωρείται πάρα πολύ καλή.

8.11.3. Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης

Αναμένεται με την έναρξη της εξορυκτικής δραστηριότητας μεταβολή της υφιστάμενης

κατάστασης, ως προς την ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος.

8.12 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Δεν υπάρχουν πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στην περιοχή μελέτης

ούτε και στην εγγύτερη περιοχή της δραστηριότητας. 

8.13 Ύδατα 

8.13.1. Σχέδια διαχείρισης

8.13.1.i.  Παρουσίαση  των  προβλέψεων  του  Σχεδίου  Διαχείρισης  Υδάτων  του  οικείου

Υδατικού  Διαμερίσματος  οι  οποίες  αφορούν  στην  περιοχή  μελέτης,  καθώς  και  λοιπές

κανονιστικές διατάξεις προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής.

Σύμφωνα  με  την   υπ.  Αριθμ.  Ε.Γ.:  οικ.  897 [ΦΕΚ  Β’  4682/29-12-2017]  Απόφαση

Έγκρισης της 1ης  Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του

Υδατικού  Διαμερίσματος  Θεσσαλίας,  η εν  λόγω  περιοχή  της  λατομικής  δραστηριότητας

εντοπίζεται  στο  Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Αλμυρού-Βελεστίνου (EL0800090). Το είδος του

υδροφορέα είναι ρωγματώδης-καρστικός, με καλή ποιοτική και καλή ποσοτική κατάσταση.
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Εικόνα  8.3: Άκρα σημείων λατομικού χώρου (κόκκινα σημεία) και υπόγειο υδατικό σύστημα

Αλμυρού-Βελεστίνου,  όπως  δίνονται  στη  γεωπύλη  της  Ειδικής  Γραμματείας  Υδάτων  του

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (http://wfdgis.ypeka.gr/).

Εικόνα 8.4: Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση ΥΥΣ Αλμυρού-Βελεστίνου όπως δίνονται στη

γεωπύλη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (http://

wfdgis.ypeka.gr/).

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων του οικείου

Υδατικού  Διαμερίσματος  οι  οποίες  αφορούν  στην  περιοχή  μελέτης,  καθώς  και  λοιπές
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κανονιστικές διατάξεις προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής.  

Υπάρχουν μόνο τα οριζόντια μέτρα, που αφορούν το συνολικό Υ.Δ. Θεσσαλίας.

8.13.1.ii.  Έλεγχος  συμβατότητας  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας  σε  σχέση  με  τις

προβλέψεις των σχεδίων διαχείρισης υδάτων και τις λοιπές προαναφερόμενες κανονιστικές

διατάξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται από το Ε.Μ.Σ.Υ. (http://lmt.ypeka.gr/public_view.html),

το  εγγύτερο  ενεργό  σημείο  υδροληψίας  εντοπίζεται  σε  απόσταση  891,2m ΒΒΑ  από  το

βορειοανατολικότερο άκρο του λατομικού χώρου (άκρο Γ). Τα στοιχεία του ενεργού σημείου

υδροληψίας δίνονται συγκεντρωτικά παρακάτω:

Κωδικός ΕΜΣΥ: 0800009424634

Συντεταγμένη Χ: 381835

Συντεταγμένη Υ: 4347020

Περιφέρεια : ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Περιφερειακή ενότητα : ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Δήμος (Καλλικράτη) : ΑΛΜΥΡΟΣ

Δημοτική Ενότητα : ΑΛΜΥΡΟΣ

Υδατικό διαμέρισμα : 08

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα: Αλμυρού-Βελεστίνου

Λεκάνη απορροής : Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου

Καθεστώς ιδιοκτησίας: Ιδιωτικό

Καθεστώς χρήσης: Ενεργό

Είδος Σ.Υ.: Γεώτρηση

Σύμφωνα με την  υπ. Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 897 [ΦΕΚ Β’ 4682/29-12-2017] Απόφαση Έγκρισης της

1ης  Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού

Διαμερίσματος  Θεσσαλίας  και  της  αντίστοιχης  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων,  η  Ζώνη  Προστασίας  ΙΙ(ελεγχόμενη)  σημείων  υδροληψίας  πόσιμου  νερού  από

υπόγεια υδατικά που νερό τους χρησιμοποιείται για ύδρευση, ορίζεται ως εξής: 

Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ :

Ζώνη  προστασίας  ΙΙ  (ελεγχόμενη).  Στη  ζώνη  αυτή  δεν  επιτρέπονται  η  εγκατάσταση  και

λειτουργία δραστηριοτήτων που συνδέονται με ρυπαντικά φορτία, που δύνανται να επηρεάσουν

τα ΥΥΣ και δραστηριότητες για τις οποίες ακόμη και μετά την επεξεργασία των αποβλήτων
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τους  υπάρχει  κίνδυνος  για  μικροβιακή  μόλυνση  ή/και  για  ρύπανση  από  άλλες  κατηγορίες

ρυπαντικών φορτίων.

Ειδικότερα, αναφέρονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν:

-Στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ  για  την  ασφαλή  διαχείριση  αναλωμένων

καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων όπως ενσωματώθηκε στο

εθνικό  δίκαιο  με  το  ΠΔ122/2013  ΦΕΚ  Α’  177  -Στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2012/18/ΕΕ,

ΚΥΑ172058  ΦΕΚ/354/Β2016  «για  την  αντιμετώπιση  κινδύνων  μεγάλων  ατυχημάτων

σχετιζόμενων  με  επικίνδυνες  ουσίες»,  και  των  διάδοχων  κάθε  φορά  νομοθετημάτων  της

κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στο αντικείμενο αυτό.

-Στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  1999/31/ΕΚ  περί  Υγειονομικής  Ταφής  Αποβλήτων,

ΗΠ/29407/3508/02  (ΦΕΚ  1572/16-12-2002)  «Μέτρα  και  όροι  για  την  υγειονομική  ταφή

αποβλήτων»  και  των  διάδοχων  κάθε  φορά  νομοθετημάτων  της  κοινοτικής  και  εθνικής

νομοθεσίας που αφορούν στο αντικείμενο αυτό με εξαίρεση τις περιπτώσεις υγειονομικής ταφής

που αφορούν σε απόβλητα που χαρακτηρίζονται «αδρανή» («απόβλητα που δεν αποσυντίθενται

ούτε καίγονται  όπως το χαλίκι,  η άμμος και  η πέτρα») υπό την έννοια των νομοθετημάτων

αυτών.

-Στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2010/75/ΕΕ  «περί  βιομηχανικών  εκπομπών  (ολοκληρωμένη

πρόληψη  και  έλεγχος  ρύπανσης),  ΚΥΑ  36060/1155/Ε103/13  (ΦΕΚ  1450  Β/14-6-2013)

«Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και

τον  έλεγχο  της  ρύπανσης  του  περιβάλλοντος  από  βιομηχανικές  δραστηριότητες»,  και  των

διάδοχων κάθε φορά νομοθετημάτων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στο

αντικείμενο αυτό όλων των κατηγοριών της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ/37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β) για την

περιβαλλοντική κατάταξη των έργων, όπως κάθε φορά ισχύει.

Επίσης, σημειώνεται για τη Ζώνη ΙΙ: Ζώνη προστασίας πέριξ των ορίων των ποτάμιων ΕΥΣ που

συμβάλλουν ανάντη του σημείου υδροληψίας – ελεγχόμενη ζώνη. Ορίζεται ως ακολούθως: 

Για πρανή με κλίση <3% εύρος ζώνης 100μ.

Για πρανή με κλίση 3-10% εύρος ζώνης 200μ.

Για πρανή με κλίση >10% εύρος ζώνης 300μ.

Εφόσον  έχουν  οριστεί  τα  όρια  πλημμύρας  με  Τ=100  στα  ΣΔΚΠ της  Οδηγίας  2007/60/ΕΚ

λαμβάνεται για τη Ζώνη ΙΙ το μεγαλύτερο εξ αυτών όριο.

Σε κάθε περίπτωση, ο εξεταζόμενος λατομικός χώρος, εντοπίζεται σε απόσταση μεγαλύτερη των

300  m   από το εγγύτερο ενεργό σημείο υδροληψίας   με κωδικό Ε.Μ.Σ.Υ.  0800009424634,  δηλ.

εντοπίζεται εκτός της Ζώνης Προστασίας ΙΙ του συγκεκριμένου σημείου.
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Τα στείρα λατομικά προϊόντα που θα προκύψουν από την λατομική δραστηριότητα, αποτελούν

φυσικά γεωλογικά υλικά, που δεν φέρουν ρυπαντικά φορτία ή βαρέα μέταλλα.

Η  απόθεση  των  στείρων  υλικών  δεν  συνεπάγεται  καθοιονδήποτε  τρόπο  την  παραγωγή

επικίνδυνων  αποβλήτων  ή  δυνητικών  ρυπαντών,  που  να  αποτελούν  απειλή  για  το  υπόγειο

καρστικό υδροφόρο σύστημα.

Η  λατομική  δραστηριότητα  δεν  περιλαμβάνει  φυσική,  χημική  ή  βιολογική  επεξεργασία

οιασδήποτε μορφής και κατά συνέπεια δεν προκύπτουν τεχνητά χημικά υλικά που να αποτελούν

δυνητικούς ρυπαντές.

Η έλλειψη ρυπαντικών φορτίων συνεπάγεται τη μηδενική προσβολή του υπόγειου υδροφόρου

συστήματος, από τη λατομική δραστηριότητα.

Η λατομική δραστηριότητα δεν επηρεάζει στο ελάχιστο ποιοτικά ή/και ποσοτικά το υπόγειο

υδροφόρο σύστημα.

8.13.1.iii Έλεγχος  συμβατότητας  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας  σε  σχέση  με  τις

προβλέψεις τυχόν εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας  σε εφαρμογή του

άρθρου  10  της  Οδηγίας  2007/60/ΕΚ  και  του  άρθρου  9  της  ΚΥΑ  31822/1542/Ε103

(ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία

2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για

την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός

της χαμηλής ζώνης κινδύνου πλημμύρας ρ. Αλμυρού και Χολόρεμα (GR08RAK008). 

8.13.2. Επιφανειακά ύδατα

Δεν αναπτύσσεται υδροφόρος ορίζοντας στο χώρο του λατομείου και στην πέριξ αυτού

περιοχή.  Η ευρύτερη περιοχή  χαρακτηρίζεται  από ένα  πυκνό και  καλά αναπτυγμένο  δίκτυο

επιφανειακής  απορροής.  Γενικά  θα  λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την

αποστράγγιση των όμβριων υδάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα ευστάθειας

των πρανών τόσον εντός του λατομείου, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Κατά  τη  λειτουργία  του  λατομείου  δεν  αναμένονται  ιδιαίτερα  προβλήματα,  από  τα

επιφανειακά ρέοντα ύδατα. Εκροές νερού εντός του λατομικού χώρου, πιθανά να εκδηλώνονται

από τις διακλάσεις των πετρωμάτων και κυρίως από τα καρστικοποιημένα μάρμαρα. Παρόλα

αυτά η δυναμικότητα  των εκροών αυτών δεν  κρίνεται  σημαντική  και  κατά συνέπεια  δε θα

επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του λατομείου. 
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8.13.3. Υπόγεια ύδατα 

Στην  εγγύτερη  περιοχή  του  λατομείου  δεν  αναμένονται  προβλήματα  λόγω υπόγειων

νερών. Τα κατεισδύοντα όμβρια ύδατα, εμπλουτίζουν τον πιθανό υπόγειο καρστικό υδροφορέα,

ο οποίος εκτιμάται ότι αναπτύσσεται σε αρκετά μεγάλο βάθος. Η ύπαρξη καρστικών εγκοίλων

μέσα  στη  μάζα  των  κερματισμένων  ασβεστολιθικών  πετρωμάτων,  επιτρέπει  την  ταχεία

κατείσδυση του νερού. Πιθανοί επικρεμάμενοι υδροφόροι ορίζοντες εντός των ασβεστολιθικών

πετρωμάτων,  πιθανά  να  δημιουργήσουν  μελλοντικά  μικρές  κατά  τόπους  απορροές  από  τα

σχηματισθέντα τεχνητά πρανή εντός του λατομείου. Η ύπαρξη τέτοιων οριζόντων εκτιμάται πως

δεν  θα  είναι  εκτεταμένη  και  κατά  συνέπεια  δεν  θα  δυσχεραίνονται  οι  διαδικασίες

εκμετάλλευσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, από την ύπαρξη υδάτινων απορροών εντός του

λατομικού χώρου. Ο αναπτυσσόμενος υδροφόρος ορίζοντας, για τον οποίο είναι υπεύθυνη και η

δράση  της  τεκτονικής  στην  περιοχή,  θεωρείται  ότι  έχει  ως  κατώτατο  όριο  τα  υπερβασικά

οφιολιθικής σύστασης πετρώματα, τα οποία θεωρούνται πρακτικά αδιαπέρατα.

8.14 Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το

περιβάλλον, κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης οι αιτίες φυσικής προέλευσης που δύνανται να προκαλέσουν

κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον είναι:

· Σεισμοί

· Πυρκαγιές

· Πλημμύρες

Με βάση τα γεωλογικά και  τεκτονικά χαρακτηριστικά  της περιοχής  δεν υφίσταται  κίνδυνος

καταστροφών λόγω ηφαιστειακών εκρήξεων ή κατολισθήσεων/ καθιζήσεων. 

Σεισμική επικινδυνότητα

Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση Δ171/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 (ΦΕΚ1154Β’ / 12-8-2003),

η  οποία  τροποποιεί  τον  Χάρτη  Σεισμικής  Επικινδυνότητας,  η  ευρύτερη  περιοχή  του  έργου

κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας  Ζ2.

Η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους είναι ίση προς Α = α   g, όπου  α =  0,24, όπως

δίδεται  από  τον  συνημ.  ΠΙΝΑΚΑ  1  του  ΕΝ  1998-1,  η  οποία,  σύμφωνα  με  σεισμολογικά

δεδομένα, έχει πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 έτη.
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   Πίνακας 8.5  ΕΝ 1998-1  

Ζώνη Σεισμικής

Επικινδυνότητας
Ζ1 Ζ2 Ζ3

α 0,16 0,24 0,36

Στην Εικόνα  8.6 που ακολουθεί παρατίθενται οι εγγύτερες σεισμικές δονήσεις, σε ακτίνα 50km

από το λατομικό χώρο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ ακολουθεί και ο Πίνακας 8.7 με τα επίκεντρα και τα εστιακά

βάθη. Επισημαίνονται οι πιο πρόσφατες και οι εγγύτερες σεισμικές δονήσεις. 

Χάρτης 8.6: Χάρτης σεισμών, που εκδηλώθηκαν σε ακτίνα 50km από την περιοχή μελέτης

(πηγή: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

 http://www.gein.noa.gr/el/seismikotita/xartes).
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Πίνακας 8.7 με τα επίκεντρα και τα εστιακά βάθη
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Επίκεντρο Μέγεθος

1 1.8 χμ ΒΑ της Λαμίας 38.91 22.45 6 4.4

2 28.3 χμ Δ του Βόλου 39.33 22.62 19 4.1

3 17.4 χμ ΒΔ της Λαμίας 39.01 22.29 21 4.2

4 16.8 χμ Β της Λαμίας 39.05 22.41 21 4.2

5 35.2 χμ ΒΒΔ της Αταλάντης 38.96 22.91 26 4.6

6 33.1 χμ ΑΝΑ της Καρδίτσας 39.24 22.27 88 4.5

7 30.7 χμ ΑΝΑ της Καρδίτσας 39.24 22.24 88 4.0

8 26.1 χμ ΔΒΔ της Λαμίας 39.00 22.16 24 4.3

9 27.4 χμ ΒΒΔ της Λαμίας 39.12 22.29 98 4.3

10 31.2 χμ ΒΒΑ της Λαμίας 39.16 22.57 5 4.3

11 28.9 χμ ΝΑ της Καρδίτσας 39.21 22.19 91 4.0

12 31.9 χμ ΔΝΔ της Σκιάθου 39.06 23.14 5 4.0

13 14.0 χμ ΝΝΔ του Βόλου 39.26 22.86 39 4.0

14 14.9 χμ ΝΝΔ του Βόλου 39.24 22.89 13 5.3

15 11.2 χμ ΝΝΔ του Βόλου 39.28 22.88 5 4.1

16 18.9 χμ ΝΝΔ του Βόλου 39.20 22.90 10 4.1

17 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.3

18 8.4 χμ ΝΝΔ του Βόλου 39.30 22.90 10 4.4

19 22.4 χμ ΝΔ του Βόλου 39.20 22.80 10 4.1

20 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.5

21 15.2 χμ ΑΝΑ του Βόλου 39.30 23.10 10 4.3

22 22.4 χμ ΝΔ του Βόλου 39.20 22.80 10 4.4

23 8.4 χμ ΝΝΔ του Βόλου 39.30 22.90 10 4.3

24 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.7

25 15.2 χμ ΑΝΑ του Βόλου 39.30 23.10 10 4.5

26 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.3

27 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.0

28 22.4 χμ ΝΔ του Βόλου 39.20 22.80 10 4.5

29 19.1 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.20 23.00 10 4.4

30 19.1 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.20 23.00 10 4.4

31 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.0

32 8.4 χμ ΝΝΔ του Βόλου 39.30 22.90 10 5.0

33 8.4 χμ ΝΝΔ του Βόλου 39.30 22.90 10 4.1

34 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.8

35 18.9 χμ ΝΝΔ του Βόλου 39.20 22.90 10 4.1

36 28.1 χμ ΝΔ του Βόλου 39.20 22.70 10 5.6

37 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.3

38 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.6

39 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.7

40 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.0

41 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.4

42 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.2

43 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.1

44 8.8 χμ ΝΝΑ του Βόλου 39.30 23.00 10 4.0

Α/Α ▾ Χρόνος Γένεσης 
(GMT)

Γεωγρ.
Πλάτος 

(°Β)

Γεωγρ.
Μήκος 

(°Α)

Βάθος 
(χμ)

2018/10/26 12:03:16

2014/12/19 22:40:32

2013/12/11 13:00:53

2013/11/22 15:12:03

2012/10/26 23:16:44

2010/01/14 04:25:10

2009/10/26 02:52:05

2009/09/16 07:12:59

2004/12/30 07:35:35

2001/05/19 03:11:16

2001/02/15 15:10:18

1999/04/20 07:13:32

1985/06/20 02:58:32

1985/04/30 18:14:12

1984/12/07 00:09:23

1982/08/08 08:28:30

1982/08/05 11:05:41

1981/05/06 00:18:22

1980/12/22 16:21:35

1980/10/21 04:07:17

1980/10/21 02:35:42

1980/09/26 04:19:18

1980/08/12 01:41:03

1980/08/11 09:15:58

1980/07/29 20:41:28

1980/07/24 10:44:11

1980/07/24 10:07:50

1980/07/16 00:06:57

1980/07/15 11:34:53

1980/07/15 00:31:41

1980/07/12 08:51:53

1980/07/10 19:39:01

1980/07/09 06:11:06

1980/07/09 06:01:46

1980/07/09 04:23:20

1980/07/09 02:35:50

1980/07/08 02:59:27

1980/07/07 16:04:38

1980/07/06 05:34:39

1980/07/05 05:34:35

1980/07/04 20:20:12

1980/01/25 23:08:16

1980/01/21 07:47:00

1980/01/21 07:15:52
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Κίνδυνος πλημμύρας

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας  σε εφαρμογή του

άρθρου  10  της  Οδηγίας  2007/60/ΕΚ  και  του  άρθρου  9  της  ΚΥΑ  31822/1542/Ε103

(ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία

2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για

την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός

της χαμηλής ζώνης κινδύνου πλημμύρας ρ. Αλμυρού και Χολόρεμα (GR08RAK008). 

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Από τα στοιχεία των αγροτοδασικών πυρκαγιών του Πυροσβεστικού Σώματος της Ελλάδος, του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την περίοδο της πενταετίας  2014-2018 στην ευρύτερη

περιοχή του Δήμου Αλμυρού  έχουν καταγραφεί :

8.15 Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο)

8.15.1.Διεξάγεται εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής, χωρίς το έργο. 

Η  εξέλιξη  στο  περιβάλλον  της  περιοχής   χωρίς  το  έργο  της  αξιοποίησης  του

μαρμαροφόρου κοιτάσματος θα παραμένει η ίδια. Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν άλλες

δραστηριότητες και η τάση είναι η εγκατάλειψη των γύρω οικισμών από τους κατοίκους.  

8.15.2.Συμπυκνώνονται  και  αξιολογούνται  συνολικά οι  θεματικές  διαχρονικές  μεταβολές  και

τάσεις εξέλιξης που καταγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου.

Λαμβάνοντας υπόψη  ότι μέσα στην περιοχή μελέτης (ζώνη 1000 m από τα όρια του

λατομείου) υφίσταται μόνο η καλλιέργεια των γύρω εκτάσεων δεν αναμένεται καμία ουσιώδης

διαχρονική μεταβολή ή τάση εξέλιξης.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΜΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (Σε Στρέμματα)

Έτος Δάση Άλση

2018 32 0,50 0,84 0,00 3,20 5,10 8,08 43,48 0,00
2017 56 0,70 114,00 0,00 9,00 9,50 83,70 914,65 0,00
2016 84 24,50 193,30 0,00 36,80 117,80 502,40 977,80 0,00
2015 63 1,00 30,75 0,00 59,50 27,05 136,10 922,00 2,20
2014 51 4,00 878,15 0,00 112,00 7,00 180,90 6354,30 0,00

Αριθμός 
κατασβέσεων

Δασική 
Έκταση

Χορτ/κές 
Εκτάσεις

Καλάμια - 
Βάλτοι

Γεωργικές 
Εκτάσεις

Υπολλείματα 
Καλλιεργειών

Σκουπι-
δότοποι



Μ.Π.Ε.                “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.                   63

9. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

9.1 Μεθοδολογικές απαιτήσεις 

9.1.1.Πιθανότητα εμφάνισης

Η πιθανότητα εμφάνισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προτεινόμενης λύσης

είναι βέβαιη. 

9.1.2.  Έκταση,  με  αναφορά στη  γεωγραφική περιοχή  ή/και  στο μέγεθος  του

επηρεαζόμενου πληθυσμού

Η  έκταση  της  δραστηριότητας  είναι:  40.150m2.  Η  γεωγραφική  περιοχή  στην  οποία

αναμένονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ακριβώς η έκταση του λατομείου και εξετάζονται

και οι επιπτώσεις στη ζώνη των 1.000m πέριξ των ορίων του χώρου. 

Στη ζώνη αυτή το μέγεθος του επηρεαζόμενου πληθυσμού θα αφορά τους εργαζόμενους

στο λατομείο και τους κατοίκους που ασχολούνται με την γεωργία.  

9.1.3.Ένταση,  με  αναφορά  στο  μέγεθος  της  μεταβολής,  καθώς  και  στην

αντιπαραβολή του με τις σχετικές οριακές τιμές

Το  μέγεθος  της  μεταβολής  (ένταση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων),  αναμένεται

μικρό λόγω της απομονωμένης θέσης της δραστηριότητας και της μικρής δυναμικότητας της

εκμετάλλευσης.

9.1.4. Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων

Βασικό συμπέρασμα από την ως τώρα έκθεση είναι ότι η εκμετάλλευση του λατομείου

δεν  έχει  γενικότερες  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  λόγω  της  μικρής  δασοπονικής  και

εδαφολογικής  σημασίας  του  χώρου  επέμβασης.  Όλη  η  περιοχή  του  λατομείου  είναι  χωρίς

οικολογικό  και  υδρολογικό  ενδιαφέρον.  Η  μοναδική  επίπτωση  στο  περιβάλλον  θα  είναι  η

αλλοίωση της μορφολογίας της περιοχής στα μέτωπα εξόρυξης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι

δεν πρέπει  να αποκατασταθεί  το περιβάλλον τόσο από αισθητικής  άποψης όσο και  για  τον

περιορισμό των  οικολογικών  επιπτώσεων.  Μέριμνα   ή  αποφυγή των  δυσμενών  επιπτώσεων

κατά την διάρκεια των έργων δεν χρειάζεται. Τέλος η διαμόρφωση πλατείας θα γίνει μέσα στο

λατομικό χώρο.

Κατά την εξόρυξη θα ακολουθείται το σύστημα των ορθών βαθμίδων με φορά εξόρυξης

από πάνω προς τα κάτω. Η διαμόρφωση αυτή σε συνδυασμό με την ακανόνιστη περίμετρο θα
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δίνει  την  εντύπωση  παρουσίας  φυσικών  διακένων  και  αμβλύνει  κάπως  την  αλλοίωση  του

τοπίου. 

9.1.5.Χαρακτηριστικοί χρόνοι 

Η αλλοίωση της μορφολογίας της περιοχής  θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση των 70

ετών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία από την αρχική άδεια. 

9.1.6.Δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής ή ελαχιστοποίησης

Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης, αποφυγής ή αναστροφής των πιθανών σημαντικών

επιπτώσεων.  Μόνο  με  τις  εργασίες  αποκατάστασης  υπάρχει  η  δυνατότητα  άμβλυνσης  των

επιπτώσεων στη μορφολογία του εδάφους.

9.1.7.Συνεργιστική ή αθροιστική δράση με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο το έργο

ή  από  άλλα  έργα  ή  δραστηριότητες  που  έχουν  αναπτυχθεί  ή  έχουν

περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί στην περιοχή

Όπως  έχει  προαναφερθεί,  στην  περιοχή  μελέτης  υπάρχουν  ακόμη  δύο  δηλώσεις

λατομικών χώρων του μαρμαροφόρου κοιτάσματος από την ίδια εταιρεία. Το γεγονός αυτό είναι

θετικό,  διότι   θα υπάρχει  κοινή αντίληψη εκμετάλλευσης με αποτέλεσμα την ασφάλεια των

εργαζομένων,  την  καλύτερη  αξιοποίηση  του  κοιτάσματος  και  καλύτερη  δυνατότητα

αποκατάστασης του χώρου επέμβασης. Επιπλέον αναφέρεται ότι η πρόσβαση στην υπό μελέτη

έκταση θα πραγματοποιείται διαμέσου υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. 

9.1.8. Διασυνοριακός χαρακτήρας

Ο λατομικός χώρος δεν συνορεύει ούτε είναι κοντά με όρια άλλων περιοχών, επομένως

δεν υπάρχει διασυνοριακός χαρακτήρας των επιπτώσεων. 

9.2 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο μικροκλίμα και στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της

περιοχής από την εκμετάλλευση του λατομικού χώρου. 

9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Οι  επιπτώσεις  από  την  δραστηριότητα  στα  μορφολογικά  και  τοπιολογικά

χαρακτηριστικά θα είναι σημαντικές.  Στην περιοχή δεν υπάρχουν εκτάσεις που σχετίζονται με

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30/Α/2010).
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9.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά

9.4.1.Εντοπίζονται, με μακροσκοπικές κυρίως παρατηρήσεις, ενδεχόμενες 

επιπτώσεις που αφορούν:

9.4.1.i. Στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων

Λόγω  της  επιφανειακής  υπαίθριας  εξορυκτικής  δραστηριότητας,  θα  υπάρξουν

επιπτώσεις στην εξωτερική επιφάνεια των πετρωμάτων. Λόγω του αναγλύφου της περιοχής, της

μεθόδου  εκμετάλλευσης  και  των  μέτρων  που  θα  ληφθούν,  οι  επιπτώσεις  στην  εξωτερική

επιφάνεια των πετρωμάτων περιορίζονται μόνο μέσα στα όρια του λατομείου. 

9.4.1.ii.Σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών

Δεν υπάρχουν ειδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά.

9.4.1.  iii.     Σε  πιθανή εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής  σπουδαιότητας,

όπως ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κ.λπ. 

Λόγω  της  σκληρότητας  και  συνεκτικότητας  του  μαρμαροφόρου  σχηματισμού  δεν

αναμένονται  γεωλογικά  φαινόμενα  ειδικής  σπουδαιότητας,  όπως  ασταθείς  καταστάσεις,

καθιζήσεις, κατολισθήσεις κλπ. 

9.4.2. Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής μελέτης 

Το κοίτασμα είναι επιφανειακό, οι ποσότητες φυτικής γης που θα συναντώνται θα αποτί-

θενται χωριστά και θα χρησιμοποιούνται για την επιχωμάτωση και αποκατάσταση του λατομι-

κού χώρου. 

9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

Κατά την εκμετάλλευση του λατομικού χώρου  θα γίνει η υλοτομία σύμφωνα με τις

υποδείξεις του Δασαρχείου Αλμυρού. Ο εδαφικός μανδύας θα αποτεθεί προσωρινά στο δυτικό

τμήμα,  ώστε  στη  συνέχεια  να χρησιμοποιηθεί  στις  εργασίες  αποκατάστασης του  χώρου.  Οι

φυτεύσεις που προτείνονται σε επόμενα σχετικά κεφάλαια, θα ξεκινήσουν  αμέσως, με σκοπό

τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Δεν αναμένεται πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στα είδη πανίδας από τη λειτουργία

της υπό μελέτη δραστηριότητας. Κατά την διάρκεια των εργασιών αναμένονται πολύ μικρής

έκτασης και  έντασης οχλήσεις  στην πανίδα από τη  λειτουργία  των μηχανημάτων.  Μετά το
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πέρας  των  εργασιών  και  εφόσον  αποκατασταθούν  οι  χώροι  επέμβασης  αναμένεται  άμεσος

επαναποικισμός  της  περιοχής  από  τα  περισσότερα  είδη  πανίδας  που  προσωρινώς

απομακρύνθηκαν.

Η έκταση στην οποία αναπτύσσεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν εμπίπτει εντός

περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιοχών που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα

18 και 19 του Ν. 1650/1986 όπως έχει τροποποιηθεί  και  ισχύει,  ή βάσει διεθνών συνθηκών

( όπως δικτύου Natura 2000), ή περιοχής στην οποία έχουν θεσμοθετηθεί απαγορεύσεις για την

συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

9.6.1. Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης

Στο λατομικό χώρο δεν έχει γίνει καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων γης με Γ.Π.Σ. ή

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π..

Οι υφιστάμενες  χρήσεις  γης στην περιοχή της δραστηριότητας (ζώνη 1.000m από τα

όρια  του  λατομείου)  είναι   οι  θαμνώδεις  δασικές,  χορτολιβαδικές,  βραχώδεις  εκτάσεις  και

αγροτεμάχια.  Η  εκμετάλλευση  του  μαρμαροφόρου  κοιτάσματος  έχει  το  χαρακτήρα  της

προσωρινότητας, διότι μετά το τέλος εκμετάλλευσης θα αποδοθεί η έκταση στο δημόσιο.

9.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν πόλεις ή οικισμοί της περιοχής μελέτης που γειτνιάζουν άμεσα με το έργο

και επομένως δεν θα έχουμε επιπτώσεις  στη διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς

περιβάλλοντος.

9.6.3. Πολιτιστική κληρονομιά

Δεν υπάρχουν  κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί  χώροι,   ιστορικά μνημεία  και  άλλες  θέσεις

ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, οικισμοί ή τμήματά τους που προστατεύονται λόγω

του  ιδιαίτερου  πολεοδομικού,  αισθητικού,  ιστορικού,  λαογραφικού  και  αρχιτεκτονικού  τους

χαρακτήρα,  στο λατομικό χώρο και  στην ευρύτερη περιοχή και  επομένως  δεν πρόκειται  να

υπάρξει καμία επίπτωση.
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9.7 Κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις

9.7.1.Προσεγγίζεται το μέγεθος του επηρεαζόμενου πληθυσμού και εκτιμώνται 

οι πιθανές συνέπειες της επιρροής του έργου στον πληθυσμό αυτό.

Δεδομένης  της  μεγάλης  απόστασης  των  οικισμών  Πέρδικας  και  Φυλάκης  από  το

λατομείο, δεν αναμένεται να επηρεαστεί κανείς από την εκμετάλλευση του λατομικού χώρου. 

9.7.2.Εκτιμάται η επίδραση του έργου ή της δραστηριότητας στη διάρθρωση 

της τοπικής οικονομίας, ανά παραγωγικό τομέα και κύριο κλάδο της περιοχής.

Η εκμετάλλευση του λατομείου θα έχει θετική επίδραση στην τοπική οικονομία καθώς

θα απασχολούνται  σε αυτήν αρκετά άτομα από τη γύρω περιοχή. Επίσης  θα τροφοδοτεί  τη

μονάδα επεξεργασίας με πρώτη ύλη και άλλες επιχειρήσεις θα απασχολούνται έμμεσα υπό τη

μορφή παροχής υπηρεσιών, πρώτων υλών κλπ. 

9.7.3.Προσεγγίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν 

κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, 

καθώς και οι πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας σε επηρεαζόμενους κλάδους ή 

περιοχές.

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά τη φάση κατασκευής και

λειτουργίας της εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου ανέρχεται σε 12. Δεν θα έχουμε απώλειες

θέσεων εργασίας σε επηρεαζόμενους κλάδους ή περιοχές από την δραστηριότητα.

9.7.4. Εκτιμάται η συμβολή του έργου ή της δραστηριότητας στο επίπεδο της 

περιφερειακής και της εθνικής οικονομίας

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την αξιοποίηση του μαρμαροφόρου κοιτάσματος με

την εξασφάλιση θέσεων εργασίας στον πρωτογενή τομέα και με πιθανή δυνατότητα δημιουργίας

νέων, σε μια περιοχή που πλήττεται από την ανεργία και εγκατάλειψη, θα είναι πολλαπλά.

9.7.5.  Εκτιμώνται  και  αξιολογούνται  οι  επιδράσεις  του  έργου  ή  της

δραστηριότητας στην ποιότητα ζωής, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και

εξυπηρετήσεις, στην αξία της γης και στις ευκαιρίες συνδεσιμότητας.

Δεδομένης  της  μεγάλης  απόστασης  του  λατομείου  από  άλλες  ανθρώπινες

δραστηριότητες η  εκμετάλλευσή του δεν έχει καμία επίδραση στην ποιότητα ζωής, στην αξία
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τη γης και στις ευκαιρίες συνδεσιμότητας. 

9.7.6.Εξετάζεται η πιθανότητα αντιθέσεων μεταξύ των αναπτυξιακών τάσεων 

που πιθανόν να δημιουργήσει το έργο/δραστηριότητα και των κατευθύνσεων 

που ενισχύονται από άλλα προγράμματα, σχέδια ή έργα οικονομικής ανάπτυξης 

στην περιοχή μελέτης.

Ο ορυκτός πλούτος της Θεσσαλίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για  την κατοχύρωση

του   ρόλου  της  Περιφέρειας  σε  εθνικό  και  ευρύτερο  επίπεδο,  επομένως  η  εξορυκτική

δραστηριότητα δεν δημιουργεί αντιθέσεις  σε  άλλα προγράμματα, σχέδια ή έργα οικονομικής

ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης.

9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στις υπάρχουσες τεχνικές υποδομές της περιοχής. 

9.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Η  ορθολογική  αξιοποίηση  του  ορυκτού  πλούτου  στην  περιοχή  και  η  ενίσχυση  της

εξορυκτικής δραστηριότητας, με τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αποτελεί το ζητούμενο για

την ανάπτυξη της περιοχής.

9.10 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Οι αέριοι ρύποι, που θα εκλύονται στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία των μηχανών

εσωτερικής  καύσης  των  μηχανημάτων  του  λατομείου,  είναι  αμελητέοι  και  επομένως  είναι

αμελητέες  και  οι  επιπτώσεις  στην  ποιότητα του  αέρα και  συνεπώς  δεν  υπάρχει  πιθανότητα

υπέρβασης θεσμοθετημένων οριακών τιμών. Σκόνη θα παράγεται κατά την επεξεργασία των

στείρων υλικών στο Αυτοκινούμενο Συγκρότημα θραύσεως.

9.11 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις 

Για  τις  εξορυκτικές  δραστηριότητες  ισχύουν  οι  οριακές  τιμές  στάθμης  θορύβου  και

δονήσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ

1227/Β/14-6-2011). 

Παρόλο  που  οι  επιπτώσεις  στο  ακουστικό  περιβάλλον  της  υπό  μελέτης  περιοχής

κρίνονται αμελητέες, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα όρια του εκπεμπόμενου

θορύβου.
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9.12 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Η υπό μελέτη δραστηριότητα δεν εκπέμπει καμία ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Συνε-

πώς δεν υπάρχει καμία επίπτωση σχετική με ηλεκτρομαγνητικά πεδία τόσο στο λατομικό χώρο,

όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

9.13 Επιπτώσεις στα ύδατα 

9.13.1.Εκτιμώνται  οι  επιπτώσεις  ως  προς  τα  ζητήματα  που  έχουν  τεθεί  ως

προτεραιότητες ή στόχοι των μέτρων που εγκρίθηκαν με το Σχέδιο Διαχείρισης

Λεκανών  Απορροής  του  οικείου  Υδατικού  Διαμερίσματος,  καθώς  και  οι

επιπτώσεις  του  έργου  σε  σχέση  με  τα  μέτρα  που  προβλέπονται  σε  τυχόν

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Ο εξεταζόμενος λατομικός χώρος, εντοπίζεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300m από

το εγγύτερο ενεργό σημείο υδροληψίας με κωδικό Ε.Μ.Σ.Υ. 0800009424634, δηλ. εντοπίζεται

εκτός της Ζώνης Προστασίας ΙΙ του συγκεκριμένου σημείου.

Τα στείρα  λατομικά  προϊόντα  που  θα  προκύψουν  από την  λατομική  δραστηριότητα,

αποτελούν φυσικά γεωλογικά υλικά, που δεν φέρουν ρυπαντικά φορτία ή βαρέα μέταλλα.

Η απόθεση των στείρων υλικών δεν συνεπάγεται καθοιονδήποτε τρόπο την παραγωγή

επικίνδυνων  αποβλήτων  ή  δυνητικών  ρυπαντών,  που  να  αποτελούν  απειλή  για  το  υπόγειο

καρστικό υδροφόρο σύστημα.

Η λατομική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει φυσική, χημική ή βιολογική επεξεργασία

οιασδήποτε μορφής και κατά συνέπεια δεν προκύπτουν τεχνητά χημικά υλικά που να αποτελούν

δυνητικούς ρυπαντές.

Η  έλλειψη  ρυπαντικών  φορτίων  συνεπάγεται  τη  μηδενική  προσβολή  του  υπόγειου

υδροφόρου συστήματος, από τη λατομική δραστηριότητα.

Η λατομική  δραστηριότητα  δεν  επηρεάζει  στο  ελάχιστο  ποιοτικά  ή/και  ποσοτικά  το

υπόγειο υδροφόρο σύστημα.

9.13.2. Ως προς τις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα: 

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις.

9.13.3. Ως προς τις επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα: 

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις
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  9.14 Η εκτίμηση των επιπτώσεων στους παράγοντες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 9.1 έως 9.13, περιλαμβάνει τις αναμενόμενες επιπτώσεις που 

απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή 

καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα. 

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξεταζόμενης  δραστηριότητας των

παραγράφων  9.1-9.13  πληροί  τους  όρους  που  προβλέπονται  στην  εθνική  και  ενωσιακή

νομοθεσία, όπως και στην υπ’αριθμ. 172058/2016 κοινή υπουργική απόφαση 

Όσον αφορά στην εκδήλωση φυσικών καταστροφών, οι εργαζόμενοι στο έργο οφείλουν

να ακολουθούν τις οδηγίες του Τεχνικού Ασφαλείας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας

που τους παρέχονται. 

9.15 Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες 

Με πράσινο θα απεικονίζεται το θετικό άκρο του εύρους διακύμανσης κάθε ιδιότητας,

με κίτρινο η ενδιάμεση κατάσταση και με κόκκινο το αρνητικό άκρο. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ναι Όχι
Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά
Γεωλογικά,τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
Φυσικό περιβάλλον 
Ανθρωπογενές περιβάλλον
Κοινωνικοοικονομικές 
Τεχνικές υποδομές 
Ποιότητα αέρα 
Θόρυβο δονήσεις
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
Ύδατα
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10. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

10.1.  Αναλυτική  περιγραφή  των  πρόσθετων  μέτρων  που  προτείνονται  για  να

αντιμετωπιστούν  οι  σημαντικές  δυσμενείς  επιπτώσεις  του  έργου  ή  της

δραστηριότητας  στο  περιβάλλον,  πέραν  εκείνων  που  έχουν  ενσωματωθεί  στο

σχεδιασμό του έργου ή της δραστηριότητας.

 Η διάρθρωση των μέτρων ακολουθεί τη θεματική διάρθρωση που χρησιμοποιήθηκε στο

κεφάλαιο 9 για την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Τα

προτεινόμενα  μέτρα  οφείλουν  να  στοχεύουν  κατά  σειρά  στους  ακόλουθους  τρόπους

αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 

  Πρόληψη – αποφυγή. 

  Μείωση έντασης και έκτασης. 

 Αποκατάσταση

Τα μέτρα αναφέρονται στη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και

τα  γενικά  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας,  όπως  αυτά  έχουν

περιγραφεί στην προτεινόμενη λύση.

10.1.1. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

Δε χρειάζονται.

10.1.2. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα μορφολογικά και το-

πιολογικά χαρακτηριστικά 

Οι  αποθέσεις  των  στείρων  υλικών  θα  γίνουν   εντός  του  κενού  της  εκσκαφής  του

λατομείου, μειώνοντας την επίπτωση στην εικόνα της ευρύτερης περιοχής. 

Τα μέτρα αφορούν τις εργασίες αποκατάστασης  του λατομικού χώρου.

10.1.3. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά

και εδαφολογικά χαρακτηριστικά

Το μέτρο  που προτείνεται για την αντιμετώπιση των εδαφολογικών χαρακτηριστικών

είναι  προσωρινή  αποθήκευση  της  φυτικής  γης  και  η  επαναχρησιμοποίησή  της  για  την

αποκατάσταση του λατομικού χώρου. Κατά τη φάση της εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου

απαγορεύεται  κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα κ.λ.π..
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10.1.4. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

Οι  επιπτώσεις  στο  φυσικό  περιβάλλον  θα  αποκατασταθούν   με  τις  εργασίες  που

προτείνονται στις επόμενες παραγράφους.

10.1.5.  Μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  των  επιπτώσεων  στο  ανθρωπογενές

περιβάλλον 

Δεν προβλέπεται.

 10.1.6. Μέτρα για την αντιμετώπιση των κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων

Δεν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, διότι οι κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις θα είναι

θετικές.

 10.1.7. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές 

Δε χρειάζονται.

10.1.8. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα 

Από τις  εργασίες  αναμένεται  εκπομπή  σκόνης,  η  οποία  θα  προκαλέσει  αύξηση  των

αιωρουμένων  σωματιδίων.  Η  επιβάρυνση  αυτή  περιορίζεται  στο  διάστημα  λειτουργίας  των

μηχανημάτων  και  θεωρείται  πλήρως  αναστρέψιμη.  Για  τον  περιορισμό  της  σκόνης  θα

εφαρμόζονται μέτρα με βελτίωση του οδοστρώματος και διαβροχή των δρόμων τους θερινούς

μήνες.  Η κάλυψη των αναγκών σε νερό για  όλη την παραγωγική  διαδικασία  θα  γίνεται  με

υδροφόρο όχημα και  θα  τοποθετηθεί  φορητή δεξαμενή  στα  ανώτερα υψόμετρα  του  χώρου,

χωρητικότητας 20m3. 

 10.1.9. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από θόρυβο ή από δονή-

σεις 

Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών θα πρέπει να

είναι  χαμηλή.  Όλα  τα  μηχανήματα  που  θα  χρησιμοποιούνται  θα  πρέπει  τακτικά  να

συντηρούνται. 

Για την προστασία των εργαζομένων η εταιρεία θα χορηγεί τα κατάλληλα μέσα ατομικής

προστασίας (ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα) .

10.1.10. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από  ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία 
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Δε χρειάζεται να ληφθεί κάποιο μέτρο, αφού δε θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις  από

ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

10.1.11. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα ύδατα 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων του οικείου

Υδατικού  Διαμερίσματος  οι  οποίες  αφορούν  στην  περιοχή  μελέτης,  καθώς  και  λοιπές

κανονιστικές διατάξεις προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής.  

Οι ποσότητες του νερού που απαιτούνται είναι πολύ μικρές και θα γίνεται ανακύκλωση

του νερού με τη χρήση αντλιών ανακύκλωσης (βατραχάκια) και επιπλέον θα υπάρχουν μικρές

χωμάτινες δεξαμενές καθίζησης.  

Δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στα ύδατα και συνεπώς δεν προβλέπεται κανένα

μέτρο.

10.2.Προτάσεις μέτρων, ειδικά στην αποκατάσταση, κατά τις εργασίες επαναφοράς 

της βλάστησης στις εκτάσεις που θίγονται

Η  όλη  προσπάθεια   προς  αποκατάσταση  της  αλλοίωσης  του  τοπίου  θα  δοθεί  στη

δημιουργία  νέας  βλάστησης.  Αφού  λάβουμε  υπόψη  τόσο  τις  αντίξοες  κλιματολογικές  και

εδαφολογικές συνθήκες, όσο και ότι η δημιουργία καινούργιας φυτοκοινωνίας εξαρτώνται από

πολλούς παράγοντες τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι τα αναμενόμενα. 

Κατά ένα βαθμό η υπάρχουσα ποώδης βλάστηση θα επανέλθει με τη φυσική οδό, από

την βλάστηση σπόρων, ενώ το ξένο χώμα θα συντελέσει σε αυτή την αναχλόαση. Επειδή δεν

είναι δυνατόν το φυσικό περιβάλλον να αποκατασταθεί αυτούσιο όπως είναι σήμερα θα πρέπει

υποχρεωτικά  να  καταφύγουμε  σε  τεχνητές  φυτεύσεις  με  τα  καταλληλότερα  είδη  για  τις

κλιματοεδαφικές συνθήκες της περιοχής. Οι εκτάσεις που θα φυτευτούν  θα πρέπει να έχουν

ελαφρά αντίκλιση 1-2% προς το εσωτερικό για να αποφεύγεται η επιφανειακή απορροή προς τη

διεύθυνση της μέγιστης κλίσης και έτσι να συγκρατούνται όλα τα νερά στη βαθμίδα. Επειδή οι

επιφάνειες που θα προκύψουν θα είναι βραχώδεις θα πρέπει να γίνει τεχνητή αποσάθρωση σε

βάθος  30-40cm.  Οι  ρωγμές  που  θα  προκύψουν  θα  επιτρέπουν  την  διείσδυση  του  ριζικού

συστήματος έτσι ώστε η ανάπτυξη τους μετά από λίγα χρόνια να μην σταματήσει. Στη συνέχεια

θα  ακολουθείται  η  μεταφορά  και  πλήρωση  των  λάκκων  φυτεύσεων  με  φυτική  γη  και  στη

συνέχεια θα γίνει η φύτευση των φυταρίων.

Στην παρούσα περίπτωση θα επιδιωχθεί η φύτευση των χώρων: 
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Με φυτεύσεις φυταρίων βολόφυτων Κυπαρισσιού και  Πεύκης σε ποσοστό 20%  και τα

υπόλοιπα γυμνόριζα Σπάρτο – Ακακία ποσοστό 80%.

Η φύτευση αποτελεί την συνηθέστερη μέθοδο τεχνητής ίδρυσης συστάδων.  Με αυτόν

τον  τρόπο  φυτεύονται  φυτάρια  που  προέρχονται  από  σπόρους  είτε  ως  γυμνόριζα  είτε  ως

βολόφυτα.  Η μεταφύτευση ενός  νεαρού γυμνόριζου  φυταρίου  από το  φυτώριο  επιφέρει  μια

βίαιη και σοβαρή διαταραχή των φυσιολογικών του λειτουργιών.  Κατά την εξαγωγή από το

φυτώριο καταστρέφεται ένα σημαντικό μέρος του ριζικού του συστήματος και ιδιαίτερα των

λεπτών ριζών οι οποίες χρησιμεύουν για την πρόσληψη ύδατος και θρεπτικών ουσιών. Επίσης

κατά την εξαγωγή, διαλογή, συσκευασία, μεταφορά, καθώς και κατά την διάρκεια της φύτευσης

εκτίθενται τα φυτάρια σε κινδύνους απώλειας ύδατος, το οποίο δεν μπορούν να αναπληρώσουν

με την πρόσληψη από τις ρίζες. Όλες οι ανωτέρω επιδράσεις προκαλούν στα νεαρά φυτά ένα

σοκ μεταφύτευσης, το οποίο ελαττώνει το ποσοστό επιτυχίας της διενεργούμενης αναδάσωσης.

Για τον λόγο αυτό στην παρούσα περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν βολόφυτα φυτάρια Πεύκης

και  κυπαρισσιού  σε  ποσοστό  20%,  ηλικίας  τουλάχιστον  2  ετών,  προκειμένου  να

ελαχιστοποιηθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις από την φύτευση και οι απώλειες των φυταρίων

καθώς και γυμνόριζα φυτά ψευδακακίας και σπάρτου σε ποσοστό 80%. 

Η προμήθεια των φυταρίων θα γίνει από  ιδιωτικά φυτώρια.

Η επιλογή της εαρινής η της φθινοπωρινής εποχής των φυτεύσεων εξαρτάται κυρίως από

τους  εκτιμώμενους  κινδύνους  και  από  τις  πρώτες  μετά  την  φύτευση  συνθήκες.  Στη

συγκεκριμένη  περίπτωση  επιλέγεται  η  φύτευση  το  φθινόπωρο.  Ως  μέθοδος  φύτευσης  θα

επιλεχθεί η χειρωνακτική φύτευση σε λάκκους. Οι λάκκοι θα έχουν διάμετρο 0,30m και βάθος

τουλάχιστον  0,30m η  δε  φύτευση  θα  γίνεται  με  ιδιαίτερη  επιμέλεια  και  σύμφωνα  με  τους

κανόνες της δασολογικής επιστήμης. Κατά την φύτευση πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι

κανόνες :

 Ο άξονας του φυταρίου πρέπει να είναι κατακόρυφος.

 Τα φυτάρια πρέπει να φυτεύονται σε τέτοιο βάθος ώστε ο ριζικός κόμβος του φυταρίου

να  βρίσκεται  μετά  την  τυχόν  κατακάθιση  του  εδάφους  στο  αυτό  επίπεδο  με  την

επιφάνεια του εδάφους.

 Γύρω από το φυτάριο πρέπει να διαμορφώνεται λάκκος συντήρησης .

 Το  φυτάριο  πρέπει  να  φυτεύεται  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  το  ριζικό  του  σύστημα  να

διατηρεί κατά το δυνατόν την φυσική του διάταξη.
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 Το ριζικό σύστημα πρέπει να περιβάλλεται με το καλύτερο διαθέσιμο νωπό χώμα.

 Το έδαφος που περιβάλλει αμέσως τις ρίζες πρέπει να συμπιέζεται επαρκώς για να έλθει

σε στενή επαφή με τις ρίζες.

 Σε  ξηρά  κλίματα  πρέπει  να  διατηρείται  το  ανώτερο  στρώμα  του  εδάφους  του

πληρωθέντος  λάκκου  χαλαρό με επιπόλαια σκαλίσματα και  σε βάθος  2-4cm για την

παρεμπόδιση της εξάτμισης και γενικά της απώλειας ύδατος.

 Η  επιλογή  της  θέσης  φύτευσης  πρέπει  να  ενεργείται  με  μεγάλη  επιμέλεια  και  να

επιλέγεται το εκάστοτε ευνοϊκό για την φύτευση μικροπεριβάλλον.

 Η φύτευση πρέπει να γίνεται τις νεφελώδεις και υγρές μέρες και να διακόπτεται κατά τις

ηλιόλουστες κατά τις οποίες πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φυτευτικός σύνδεσμος – Ποσότητες φυτών και σπόρων

Η χρησιμοποίηση μικρών φυτευτικών συνδέσμων βοηθά στην γρήγορη αποκατάσταση

της  συγκόμωσης  για  την  δημιουργία  του  ευνοϊκού  περιβάλλοντος  για  την  εξέλιξη  των

δενδρυλλίων.  Είναι  όμως  αντιοικονομική  μέθοδος  και  απαιτεί  σημαντική  δαπάνη.  Ένας

συγκερασμός  των  δασοκομικών  απόψεων  και  της  αρχής  της  οικονομίας  και  η  μέχρι  τώρα

εμπειρία από τις αναδασώσεις στη χώρα μας, συνιστούν για την Πεύκη και το Κοινό Κυπαρίσσι

φυτευτικούς συνδέσμους 3m, φυτευτικός σύνδεσμος που θα επιλεγεί στην παρούσα περίπτωση.

Η κατανομή των φυταρίων θα γίνεται σε ημικανονικούς συνδέσμους, οι γραμμές δηλαδή των

φυτεύσεων  θα  είναι  ισαπέχουσες,  αλλά στις  γραμμές  η απόσταση των φυταρίων  μπορεί  να

κυμαίνεται  ανάλογα του μικροπεριβάλλοντος  κάθε θέσης.  Συμπερασματικά υπολογίζουμε με

βάση όσα προαναφέραμε ότι θα φυτευθούν περί τα 111 φυτάρια ανά στρέμμα. 

Περιποιήσεις

Μετά την φύτευση τα φυτάρια δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στην τύχη τους, αλλά με

κατάλληλους χειρισμούς πρέπει να δημιουργείται το κατάλληλο αυξητικό περιβάλλον για την

περαιτέρω  ανάπτυξή  τους.  Έτσι  με  τον  όρο  περιποιήσεις  εννοούμε  όλους  εκείνους  τους

χειρισμούς  που  απαιτούνται  για  την  δημιουργία  ευνοϊκών  συνθηκών  για  την  επιβίωση  των

φυταρίων μετά τη φύτευση και τη δημιουργία του κατάλληλου αυξητικού περιβάλλοντος, για

μια  ταχεία  και  υγιή  ανάπτυξη.  Δεν  είναι  εύκολη  η περιποίηση των φυτών  στις  υπό μελέτη

εκτάσεις. Το μόνο που προτείνεται είναι η καταπολέμηση της ανταγωνιστικής βλάστησης. Η

καταπολέμηση των ζιζανίων αποτελεί το κυριότερο μέτρο προστασίας των νεαρών φυταρίων
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γιατί  με  αυτή  επιτυγχάνεται  αφενός  μείωση  του  ανταγωνισμού  των  ζιζανίων  και  αποτροπή

κατάπνιξης των νεαρών φυταρίων, αφετέρου με την απομάκρυνση της παρεδάφειας βλάστησης,

η οποία αποτελεί ισχυρό καταναλωτή νερού, αυξάνεται η διαθέσιμη ποσότητα ύδατος για τα

φυτάρια. Στην παρούσα περίπτωση αυτή η καταπολέμηση θα γίνει χειρωνακτικά με τη βοήθεια

σκαπτικών εργαλείων. Με τη μέθοδο αυτή επιφέρεται επιπόλαια κατεργασία του εδάφους και

χαλάρωση των ανωτέρων στρωμάτων αυτού. Έτσι τον 1ο χρόνο μετά την φύτευση προτείνεται η

απομάκρυνση της βλάστησης γύρω από τα φυτά σε έκταση 1m2 και σε βάθος 0,10m. Επίσης θα

καθαρίζεται ο λάκκος συντήρησης.

Θα γνωστοποιούνται στο Δασαρχείο Αλμυρού οι εργασίες αποκατάστασης της επιχείρησης.

Οι εργασίες αποκατάστασης θα αρχίσουν  κατά το 1ο  χρόνο της εκμετάλλευσης μέχρι το

10ο χρόνο με τη  δημιουργία πράσινης ζώνης στη πλευρά ΑΕ. 

Μέχρι το 20ο χρόνο προβλέπεται η δημιουργία πράσινης ζώνης στη πλευρά ΒΓ. 

Μέχρι το 30ο  χρόνο προβλέπεται η δημιουργία πράσινης ζώνης στη πλευρά ΕΔ καθώς

και  η  εξόφληση  της  πρώτης  βαθμίδας  +340m  και  θα   γίνει  η  διαμόρφωση  της  προς

αποκατάσταση και η φύτευση της.

Μέχρι το 69ο  χρόνο θα γίνει η φύτευση και αποκατάσταση  όλου του χώρου επέμβασης

(Σχέδιο 7, Σχέδιο 8).

Βέβαια η διάρκεια ζωής του Λατομείου είναι σε άμεση εξάρτηση με την ποιότητα

του κοιτάσματος προς εκμετάλλευση και με τη διάθεση των τελικών προϊόντων. Επομένως

ο  χρονικός  προσδιορισμός  της  εκμετάλλευσης  του  κοιτάσματος  μπορεί  να  αυξηθεί   ή

μειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. 

Για  την  προστασία  των  φυτών  μέχρι  να  αναπτυχθούν,  προβλέπεται  η  περιοδική

περίφραξη τους ανά φυτό ή συστάδες φυτών. Δεν κρίνεται αναγκαία η περιμετρική περίφραξη.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Χ   Ρ   Ο   Ν   Ι    Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Εγκατάσταση οικίσκου

Οριοθέτηση λατομικού
 χώρου

Κατασκευή δρόμου 
προσπέλασης μέχρι την 
ψηλότερη βαθμίδα +340m
Ανάπτυξη των βαθμίδων 
+340m και της πλατείας 
+290m
Ανάπτυξη των βαθμίδων 
+340m, +330m, +320m  και 
της πλατείας +290m

Ανάπτυξη των 
βαθμίδων340m, +330m, 
320m, +310m,+300m  και της 
πλατείας +290m Εξόφληση 
της Βαθμίδας +340m

Ανάπτυξη των βαθμίδων  
+330m, +320m, +310m,
+300m  και της πλατείας 
+290m. Εξόφληση της 
Βαθμίδας +330m
Ανάπτυξη των βαθμίδων 
+320m, +310m,+300m  και 
της πλατείας +290m

Πράσινη ζώνη A’              
στη πλευρά AE

Πράσινη ζώνη B’             στη 
πλευρά ΒΓ

Αποκατάσταση και φύτευση 
βαθμίδας +340m Πράσινη 
ζώνη Γ’ στη πλευρά ΕΔ

Αποκατάσταση όλου του 
χώρου επέμβασης 
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10.2.1. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Για τις εργασίες αποκατάστασης   χρησιμοποιήθηκαν οι πιο πρόσφατα δημοσιευμένες

τιμές  πρασίνου,  οικοδομικών  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΡ.  ΔΝΣγ/ οικ.35577/ ΦΝ466/ 4-5-2017 Απόφαση

Υπ. Υποδ. & Μεταφορών ( ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) :

10.2.1.1.Παράμετροι Λατομικού χώρου (Σχέδιο 7, Σχέδιο 8.2)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

Μήκος Προμέτρηση Φυτά Φυτική Γη

150 1403 100 3

140 770 93 3

290 4276 193 5

110 1072 73 2

Βαθμίδα +340m 1191 132 357

Βαθμίδα +330m 1237 137 371

Βαθμίδα +320m 1294 144 388

Βαθμίδα +310m 1367 152 410

Βαθμίδα +300m 1436 160 431

Βαθμίδα +290m 6041 671 1812

8593 955 2578

Περίφραξη με σίτα ανά φυτό, m 2811

ΣΥΝΟΛΟ 28680 2811 8604

Εμβαδόν,m2

Πράσινη ζώνη Α‘, Πλευρά ΑΕ,         
Διπλή σειρά δένδρων

Πράσινη ζώνη Β‘, Πλευρά ΒΓ,         
Διπλή σειρά δένδρων

Πράσινη ζώνη Γ‘, Πλευρά ΕΔ,         
Διπλή σειρά δένδρων

Πράσινη ζώνη Δ‘, Πλευρά ΓΔ,         
Διπλή σειρά δένδρων

Χώροι  απόθεσης, m2
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10.2.1.2.Πίνακας επιμέτρησης μονάδων εργασιών , προβλεπομένων από την μελέτη

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

Αριθ. Τιμολ.  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Εργασίες

Γ

Γ1 ΠΡΣ 1140 στρ. 21.159,00 

Δ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δ1 Δένδρα 

Δ1.1 Δένδρα κατηγορίας Δ1 ΠΡΣ 5210 τεμ 2.530

Δ6

Δ6.1 ΠΡΣ 5220 τεμ 281

Ε13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα

Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε2

Ε2.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m ΠΡΣ 5130 τεμ 2.811

Ε9 Φύτευση φυτών

Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΠΡΣ 5220 τεμ 2.811

ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΤ1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών

ΣΤ1.1 Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m ΠΡΣ 5330 τεμ 2.811

ΣΤ2.1 Αρδευση φυτών

ΣΤ 2.3.1 ΠΡΣ 5621 στρ. 28,68 

ΣΤ3 Λιπάνσεις

ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια ΠΡΣ 5340 τεμ 2.811

ΣΤ6

ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια ΠΡΣ 5551 στρ. 2.811

Περίφραξη με σίτα ανά φυτό m 2.811

Αρθρο 
Αναθεώρ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ 
φυτά

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ 
φυτά κατηγορίας Π1

Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με 
εργαλεία χειρός

Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου 
με βυτίο

Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση 
ζιζανίων

ΤΙΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
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10.2.1.3.Τιμολόγιο εφαρμογής 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

Αριθ. Τιμολ.  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα

Γ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γ1 ΠΡΣ 1140 στρ. 28,68 

Δ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δ1 Δένδρα 

Δ1.1 Δένδρα κατηγορίας Δ1 ΠΡΣ 5210 τεμ 3,50 

Δ6 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά

Δ6.1 ΠΡΣ 5220 τεμ 0,85 

Ε13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα

Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε2

Ε2.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 

Ε9 Φύτευση φυτών

Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΠΡΣ 5220 τεμ 0,40 

ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΤ1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών

ΣΤ1.1 Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m ΠΡΣ 5330 τεμ 0,20 

ΣΤ2.1 Αρδευση φυτών

ΣΤ 2.3.1 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με βυτίο ΠΡΣ 5621 στρ. 25,00 

ΣΤ3 Λιπάνσεις

ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια ΠΡΣ 5340 τεμ 0,05 

ΣΤ6 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων

ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια ΠΡΣ 5551 στρ. 90,00 

Περίφραξη με σίτα ανά φυτό m 3,00

Αρθρο 
Αναθεώρ.

Τιμή 
μονάδας

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα 

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας 
Π1

Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία 
χειρός

ΤΙΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
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10.2.1.4.Συνολικό κόστος αποκατάστασης

Επομένως σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς το συνολικό κόστος αποκατάστασης

σε 32.000,00€.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

Αριθ. Τιμολ.  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Δαπάνη

Γ

Γ1 ΠΡΣ 1140 στρ. 28,68 28,68 822,54 

Δ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δ1 Δένδρα 

Δ1.1 Δένδρα κατηγορίας Δ1 ΠΡΣ 5210 τεμ 3,50 2.529,90 8.854,65 

Δ6

Δ6.1 ΠΡΣ 5220 τεμ 0,85 2.811,00 2.389,35 

Ε13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα

Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ε2

Ε2.1 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 2.811,00 2.108,25 

Ε9 Φύτευση φυτών

Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΠΡΣ 5220 τεμ 0,40 2.811,00 1.124,40 

ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΤ1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών

ΣΤ1.1 Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m ΠΡΣ 5330 τεμ 0,20 2.811,00 562,20 

ΣΤ2.1 Αρδευση φυτών

ΣΤ 2.3.1 ΠΡΣ 5621 στρ. 25,00 143,40 3.585,00 

ΣΤ3 Λιπάνσεις

ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια ΠΡΣ 5340 τεμ 0,05 2.811,00 140,55 

ΣΤ6

ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια ΠΡΣ 5551 στρ. 90,00 28,68 2.581,20 

Περίφραξη με σίτα ανά δένδρο m 3,00 2.811,00 8.433,00 

Απρόβλεπτα-Στρογγυλοποίηση 1398,86

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 32000,00

Αρθρο 
Αναθεώρ.

Τιμή 
μονάδας

Μονάδας 
Εργασιών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την 
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ 
φυτά

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ 
φυτά κατηγορίας Π1

Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 
με εργαλεία χειρός

Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου 
με βυτίο

Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση 
ζιζανίων

ΤΙΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
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11. Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση 

Η διάρκεια ζωής του Λατομείου είναι σε άμεση εξάρτηση από τη διάθεση των τελικών

προϊόντων. Επομένως ο χρονικός προσδιορισμός της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος μπορεί

να αυξηθεί  ή να μειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νο-

μοθεσία η άδεια εκμετάλλευσης συνολικά μπορεί να δοθεί μαζί με τις παρατάσεις  για 70

χρόνια.

Τα στείρα της εξόρυξης του λατομείου, τα οποία  δεν θα αξιοποιηθούν σαν θραυστό

υλικό, θα αποτεθούν στο χώρο της  απόθεσης μέσα στο λατομικό χώρο.

Δεν προβλέπεται να εφαρμοστεί κάποιο πρόγραμμα παρακολούθησης της εγκατάστα-

σης των αποβλήτων, που να απαιτεί τη συνδρομή αρμόδιου με ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις,

όπως περιγράφεται και στο συνημμένο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ

ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  η εγκατάσταση δεν είναι τύπου Α (Παράρτημα ΙΙΙ,

σχετικής ΚΥΑ39624/2209/Ε103/2009).

Ο μισθωτής κάθε χρόνο, μέχρι 30 Απριλίου, μαζί με το Δελτίο Δραστηριότητας του

λατομείου, θα ενημερώνει τα στοιχεία που αφορούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους

τρόπους αντιμετώπισης τους.

Ο μισθωτής οφείλει να προσκομίζει κάθε χρόνο (στην αρχή του έτους)  τοπογραφικό

διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας στο οποίο θα φαίνεται η πορεία της εκμετάλλευσης καθώς

και φωτογραφικό υλικό. Τα στοιχεία αυτά θα κατατίθενται ετησίως στη Δ/νση Περιβάλλοντος

και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής

Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδα καθώς και στο Τμήμα

Περιβάλλοντος  &  Υδροοικονομίας  της  Π.Ε.  Μαγνησίας της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  &

Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος

& Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δασαρχείο Αλμυρού της Γενικής Δ/νσης

Δασών  &  Αγροτικών  Υποθέσεων  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  -Στερεάς

Ελλάδας

Ο αρμόδιος για την λειτουργία του έργου θα πρέπει να υποβάλλει σε ετήσια βάση,

Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο

έτος,  σύμφωνα  με  τις  ΚΥΑ  ΗΠ  13588/725/06  (ΦΕΚ  383  Β’/28-3-06)  και  HΠ

50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03). 
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12.Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων

 Στο  κεφάλαιο  αυτό  καταγράφονται  κωδικοποιημένα  τα  αποτελέσματα  και  οι

προτάσεις της ΜΠΕ, με τη μορφή περιβαλλοντικών όρων. Η προαναφερόμενη κωδικοποίηση

αποτελεσμάτων  και  προτάσεων  αποσκοπεί  στην  ενίσχυση  της  αποτελεσματικότητας  της

διαδικασίας διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, χωρίς

να δεσμεύει  την αρμόδια περιβαλλοντική  Αρχή ως προς το είδος και  το περιεχόμενο της

απόφασης που θα εκδώσει.

Γενικές ρυθμίσεις 

1. Ο φορέας του έργου, η εταιρεία   “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡ-

ΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περι-

βαλλοντικών  όρων,  μέτρων  και  περιορισμών  που  επιβάλλονται  με  την  απόφαση

(ΑΕΠΟ). 

2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση

της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την

απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή. 

3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της

κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής

αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Φάση λειτουργίας της δραστηριότητας

1. Να γίνει οριοθέτηση του λατομικού χώρου με σταθερά και ευκρινή ορόσημα.

2. Η επέμβαση να περιοριστεί αυστηρά εντός της οριοθετημένης, προς εκμετάλλευση,

έκτασης. 

3. Οι  λατομικές  εργασίες  πρέπει  να  διεξάγονται  κατά  τρόπο  ώστε  να  τηρούνται  τα

προβλεπόμενα  στα  άρθρα  83  και  84  του  Κ.Μ.Λ.Ε.  σχετικά  με  τα  γεωμετρικά

χαρακτηριστικά και τη γωνία πρανούς των εκσκαφών, τη διαμόρφωση των βαθμίδων

των μετώπων εκμετάλλευσης κλπ.

4. Η εξόρυξη στη ψηλότερη βαθμίδα, πρέπει να σταματάει το λιγότερο 8m από τα όρια

του λατομικού χώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 84 παρ.2 του ΚΜΛΕ.

5. Η εκμετάλλευση του λατομικού χώρου να γίνει με βαθμιδωτή διαμόρφωση με εξόρυξη
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ορθών βαθμίδων ανοιχτής εκσκαφής.  Η εξόρυξη  των όγκων μαρμάρου θα γίνεται με

συνδυασμό της κλασσικής μεθόδου εξόρυξης και συρματοκοπής διαμαντέ. Στη μικτή

μέθοδο θα υπερισχύει η μία ή η άλλη μέθοδος ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του

πετρώματος.

6. Οι  ποσότητες  φυτικής  γης  που  θα  συναντώνται  θα  αποτίθενται  χωριστά  και  θα

χρησιμοποιούνται  για  την  επιχωμάτωση των δαπέδων των βαθμίδων,  οι  οποίες  θα

έχουν ήδη τερματιστεί.  Η απόθεση της φυτικής γης θα γίνει σε σημεία τέτοια, ώστε να

μην εμποδίζονται οι  υπόλοιπες εργασίες .

7. Οι  εσωτερικοί  δρόμοι  πρέπει  να  κατασκευάζονται  σύμφωνα  με  του  κανόνες  της

επιστήμης και τεχνικής και με τήρηση των σχετικών διατάξεων του ΚΜΛΕ.

8. Τα μηχανήματα  έργου  που  θα  εκτελούν  εργασίες  στο  υπόψη λατομείο  να  φέρουν

πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Να χορηγούνται όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 του Κ.Μ.Λ.Ε. ατομικά είδη

προστασίας.

10. Τα  βιβλία  που  προβλέπονται  κατά  τη  λειτουργία  του  έργου  θεωρούνται  από  την

Επιθεώρηση Μεταλλείων και είναι:

1. «Βιβλίο Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων» (άρθρο 13 του ΚΜΛΕ) 

2.«Βιβλίο Συντήρησης Επισκευής Μηχανημάτων» (άρθρο 20του ΚΜΛΕ)   

3.«Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας» (άρθρο 17 του ΚΜΛΕ) 

4.«Βιβλίο ατυχημάτων- δυστυχημάτων» (άρθρο 100 του ΚΜΛΕ) 

5.«Βιβλίο Επίβλεψης» (άρθρο 16 του ΚΜΛΕ) 

6.«Βιβλίο Καταγραφής θορύβου -σκόνης -υγρασίας κλπ » (άρθρο 24 του ΚΜΛΕ) 

7.«Βιβλίο Γιατρού Εργασίας » (άρθρο 9 του ΚΜΛΕ) 

11. Οι  εγκαταστάσεις  που  απαιτούνται  για  την  εξυπηρέτηση  του  λατομείου  θα  έχουν

πρόχειρο  χαρακτήρα,  οι  οποίες  και  θα   απομακρυνθούν  άμεσα μετά  τη  λήξη  των

εργασιών  εξόρυξης και αποκατάστασης.

12.  Η απόθεση των στείρων θα γίνει εντός του λατομικού χώρου.
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13. Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον τρόπο απόθεσης και διαχείρισης των παραγόμενων

στείρων.  Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  γίνεται  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  αποφεύγονται

πιθανές  κατολισθήσεις,  την  καταστροφή  του  οδικού  δικτύου  ή  την  πρόκληση

υπέρμετρης  οπτικής  ρύπανσης.  Η  εναπόθεση  των  στείρων  να  γίνεται  κατά  τέτοιο

τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή αποκατάσταση του χώρου επέμβασης, ενώ

πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να συγκρατηθούν εντός του αδειοδοτημένου χώρου. 

14. Απαγορεύεται ο ενταφιασμός μαζί με τα παραγόμενα στείρα υλικά άλλων αποβλήτων,

προερχόμενων από την λειτουργία του λατομείου, ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησης

τους. 

15. Τα  στερεά  απόβλητα  που  μπορεί  να  προέρχονται  από  την  χρήση-αντικατάσταση

αναλώσιμων υλικών που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση, όπως ελαστικά των

τροχοφόρων οχημάτων, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα

υλικά  συσκευασίας  των  αναλωσίμων  κλπ,  θα  πρέπει  να  συλλέγονται  και  να

διατίθενται για ανακύκλωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας .

Τα  μη  επικίνδυνα  στερεά  απόβλητα  (παλιά  ανταλλακτικά,  μηχανήματα  κλπ)  να

συλλέγονται  και  να  απομακρύνονται.  Οι  συλλέκτες  –  μεταφορείς  που  θα

παραλαμβάνουν  τα  παραπάνω  απόβλητα  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα

αδειοδοτημένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

16. Απαγορεύεται η επισκευή ή συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων στον χώρο

του λατομείου, για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους με ορυκτέλαια. Η αλλαγή

των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο να

υπάρχει  πρόβλεψη  αποφυγής  ρύπανσης  του  εδάφους   και  δίκτυο  συλλογής  των

διαρροών. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004(ΦΕΚ 64/Α/04). 

17. Απαγορεύεται  η καύση κάθε μορφής υλικών και ιδιαίτερα ελαστικών ή πλαστικών

υλικών που είναι δυνατό να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον. 

18. Για την αντιμετώπιση της παραγόμενης σκόνης πρέπει να γίνεται συχνή διαβροχή των

δρόμων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 

19. Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών να είναι

χαμηλή. 

20. Να ακολουθείται πρόγραμμα ρύθμισης και επιμελούς συντήρησης των κινητήρων των
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μηχανημάτων  που χρησιμοποιούνται.  Όλα τα  μηχανήματα θα  πρέπει  να  διαθέτουν

βιβλία  συντήρησης από τα  οποία  θα  προκύπτει  η  τακτική  τους  συντήρηση και  τα

οποία θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

21. Οι ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  λαμβάνουν  καθ’  όλη τη  διάρκεια  λειτουργίας  του

έργου  όλα  τα  απαραίτητα  προληπτικά  και  κατασταλτικά  μέτρα  πυροπροστασίας,

σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας,  για  την  αποφυγή

πρόκλησης πυρκαγιάς ή επέκτασης αυτής στις όμορες δασικές εκτάσεις. 

22.  Η οποιαδήποτε φθορά δασικής και  γενικότερα φυτικής  βλάστησης να περιοριστεί

στην ελάχιστη δυνατή. 

23. Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να προβαίνει στη σταδιακή αποκατάσταση του τοπίου

και της βλάστησης.

24. Οι λάκκοι θα έχουν διάμετρο 0,30m και βάθος τουλάχιστον 0,30m η δε φύτευση θα

γίνεται  με  ιδιαίτερη  επιμέλεια  και  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  δασολογικής

επιστήμης.

25. Η φύτευση των χώρων θα γίνει με φυτεύσεις φυταρίων βολόφυτων Κυπαρισσιού και

Πεύκης σε ποσοστό 20%  και τα υπόλοιπα γυμνόριζα Σπάρτο – Ακακία ποσοστό 80%.

26. Στα δάπεδα των βαθμίδων η φύτευση θα γίνει σε μία σειρά, ενώ  στην πράσινη ζώνη,

στην πλατεία και στο χώρο απόθεσης ο φυτευτικός σύνδεσμος  θα είναι 3Χ3.

27. Τα  φυτευτικά  είδη  να  συντηρούνται  (πότισμα,  σκάλισμα,  λίπανση)  και  να

αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, μέχρι να έχουν

την δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. Η συντήρηση των φυτών θα γίνει με

ευθύνη  της  εταιρείας  για  τρία  τουλάχιστον χρόνια  μετά  τη  λήξη της  παραγωγικής

δραστηριότητας.  Σε  περίπτωση  αποτυχίας  της  φύτευσης,  να  γίνονται

συμπληρωματικές φυτεύσεις  και ανάλογα να επεκτείνεται  και το χρονικό διάστημα

της συντήρησης των φυτών έτσι ώστε το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι

τουλάχιστον 80%. 

28.  Συνολικό κόστος αποκατάστασης: 32.000 €.
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13. Πρόσθετα στοιχεία 

Επισυνάπτεται  στο  τέλος  της  παρούσας  Μελέτης,  Σχέδιο  Διαχείρισης  των

Εξορυκτικών Αποβλήτων του  λατομείου. 

14. Φωτογραφική τεκμηρίωση 

Επισυνάπτονται 4 φωτογραφίες του λατομικού χώρου.

15. Χάρτες και Σχέδια                                                                     

Σχέδιο 1.Χάρτης προσανατολισμού……..………………………………....…... 1: 50.000

Σχέδιο 2.1. Γεωλογικός χάρτης ευρύτερης περιοχής λατομείου……….……......1: 15.000

Σχέδιο 2.2. Γεωλογικός χάρτης εγγύτερης περιοχής λατομείου……….……......1:   2.000

Σχέδιο 2.3. Γεωλογικές τομές περιοχής λατομείου.………….…...…..................1:   2.000

Σχέδιο 3.Σχέδιο Γεωλογικών αποθεμάτων ……..…....………........…….…....…1:   4.000    

Σχέδιο 4.Σχέδιο εξορυσσόμενου όγκου …..……..…………...................….........1:   2.500

Σχέδιο 5.1.Κάτοψη λατομικού χώρου το 15ο έτος εκμετάλλευσης.…….............1:  2.000

Σχέδιο 5.2.Τομές του λατομικού χώρου το 15ο έτος εκμετάλλευσης................…1:  1.000

Σχέδιο 5.3.Σχέδιο εξορυσσόμενου όγκου  το 15ο έτος .........................................1:   2.500

Σχέδιο 6.1.Κάτοψη τελικής κατάστασης λατομικού χώρου ….........….….....…...1:  2.000

Σχέδιο 6.2.Τομές τελικής κατάστασης λατομικού χώρου…..............................…1:   1.000

Σχέδιο 7.Σχέδιο φυτεύσεων………………………….…………….… ……..…...1:   2.000

Σχέδιο 8.Σχέδιο αποκατάστασης λατομικού χώρου.............….…....……. .......….1:   2.000

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ……………………………...…….… ....…….1:  5.000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
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16. Παραρτήματα

1.  Η υπ’ αριθ.  1847/159695/15-09-2016 ΑΔΑ:61Φ5ΟΡ10-ΓΩΥ Απόφαση Συναίνεσης για

διενέργεια  ερευνητικών  εργασιών  προς  διαπίστωση  κοιτάσματος  μαρμάρου  σε  δημόσια

δασική έκταση εμβαδού 40.150m2 στη θέση «Περδικοράχη», της Τ.Κ.ΦΥΛΑΚΗΣ του Δήμου

Αλμυρού,  της  Π.Ε.Μαγνησίαστην  εταιρεία  “SUNNY”  9ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  και  υπαγωγή  σε  Πρότυπες

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

2.   Η  υπ'  αριθμ.432/34752/25-01-2016  ΦΕΚ  69/Δ'/22-03-2016  Απόφαση  Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.

Μερική άρση της αριθμ.1876/19-8-1986 (ΦΕΚ718/Δ’/3-9-1986) Απόφασης Διευθυντή Δασών

Ν. Μαγνησίας ως προς την συγκεκριμένη έκταση.

3. Βεβαίωση του Τ.Ο.Ε.Β. Νέας Αγχιάλου

17 Υπογραφές   – θεωρήσεις   

Ο μελετητής                                                                              Ο εκπρόσωπος της εταιρείας 

Αρ. Μητρώου Πτυχίου Μελετητή 14630
Κατ. 19 (Μεταλλευτικές Μελέτες & Έρευνες) & 
        27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)                                 

     ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
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