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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Σ.Δ.Ε.Α.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 40.150,00τ.μ. στη θέση

«Περδικοράχη» του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας

Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας  Θεσσαλίας

ΜΙΣΘΩΤΗΣ:  “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ  ΜΑΡΜΑΡΑ &          
                                     ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

  Ο εκπρόσωπος της εταιρείας

Μελετητής: Νίκη Ορφανίδου - Μηχανικός Μεταλλείων, κάτοχος του Πτυχίου μελετητή (νόμος 

716/77) με αριθμ. Μητρώου 14630 Κατηγορία 27 τάξη πτυχίου Α’ και το οποίο ισχύει μέχρι 19-

3-2023 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
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1    Εισαγωγή  

Το  παρόν  Σχέδιο  Διαχείρισης  Εξορυκτικών  Αποβλήτων  (Σ.Δ.Ε.Α.)  της  εταιρείας

“SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ  Ε.Π.Ε.   εκπονείται

σε συμμόρφωση με το άρθρο 4, παράγραφος 4 της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103. 

Αφορά  την  απόθεση  στείρων  εξόρυξης   από  την  εκμετάλλευση  Δημόσιου λατομικού

χώρου μαρμάρων εκτάσεως  40.150,00τ.μ.  στη θέση «Περδικοράχη» του Δήμου Αλμυρού,  της

Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας  Θεσσαλίας.

Το  Σ.Δ.Ε.Α.  του  υπό  μελέτη  έργου  καλύπτει  όλες  τις  απαιτήσεις  του  άρθρου  5  της

προαναφερόμενης ΚΥΑ όπως η μείωση αλλά και η αξιοποίηση των στείρων όταν αυτά πιθανόν

καταστούν  οικονομικά  εκμεταλλεύσιμα  στο  μέλλον  και  τη  χρήση  τους  σε  άλλα  έργα

αποκατάστασης (πχ. δενδροφυτεύσεις, κλπ.). 

Με τη διάθεση των συγκεκριμένων στείρων υλικών στο χώρο απόθεσης δε θα απαιτείται

κανενός  είδους παρακολούθηση,  έλεγχο ή διαχείριση όταν παύσουν οι  εργασίες  απόθεσης και

κλείσει η εγκατάσταση.

Η αδρανής φύση των στείρων του συγκεκριμένου λατομείου καθώς και η εξασφάλιση της

γεωτεχνικής σταθερότητας σε συμφωνία με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του

λατομείου αποτελούν επιπλέον εγγύηση για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αναχαίτιση

πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στον περιβάλλοντα χώρο.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

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

Κύρια Δραστηριότητα: Εκμετάλλευση λατομείων  μαρμάρων, 

                                       Επεξεργασία, τυποποίηση  και εμπορία 

Κωδικός Κύριας Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ): 08.11.11

Α.Φ.Μ.:  997597081 Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Οι συντεταγμένες του  χώρου  δίνονται στο  Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς

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

Η εν λόγω έκταση, σύμφωνα με το έγγραφο  του Δασαρχείου Αλμυρού, της Διεύθυνσης

Δασών Μαγνησίας,  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.

               1.  Ταξινόμηση της εγκατάστασης αποβλήτων  

Ο χώρος  απόθεσης  στείρων  δεν  ταξινομείται  ως  εγκατάσταση  αποβλήτων  τύπου  Α

σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 24 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 επειδή

περιέχουν  μόνο  αδρανή  απόβλητα  με  αποτέλεσμα  να  εξαιρούνται  από  την  αξιολόγηση  των

κριτηρίων σχετικά με την παρουσία επικίνδυνων ουσιών ή αποβλήτων. 

2    Χαρακτηρισμός των 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 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.  Σύμφωνα  με  τον  Ευρωπαϊκό  Κώδικα

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



Σ.Δ.Ε.Α.               “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.      

01 - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

              ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

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 εξωτερικές αποθέσεις  δεν ταξινομούνται  ως εγκαταστάσεις  αποβλήτων

κατηγορίας Α. 

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 . 

Η απόθεση θα «κτιστεί»  σε μία βαθμίδα  μέσου ύψους  6m και τελική γωνία πρανούς 45ο. 

Η χωρητικότητα της περιοχής απόθεσης υπολογίζεται μέσω της μεθόδου των κατακόρυφων τομών

Σχέδιο  6.1,  Σχέδιο  6.2.   Το εμβαδόν  της  τομής  είναι  329  m2  επί   της  μέσης  απόστασης

166m=54614 m³, άρα η επάρκεια του χώρου απόθεσης είναι δεδομένη.

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. 

Οι  ποσότητες  της  φυτικής  γης  που  θα  συναντώνται  κατά  την  εξόρυξη  θα  αποτίθενται

χωριστά  και  στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του λατομικού χώρου.

Όταν και σε όποια σημεία βρίσκουμε τα φυτικά υλικά (επιφανειακά, ρήγματα, κοιλότητες κλπ) θα

διαχωρίζονται  και  συγκεντρώνονται  σε  χωριστούς  σωρούς.  Θα υπάρχει  μέριμνα  ώστε  να  μην
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παρασυρθούν κατά την προσωρινή τους απόθεση από τα όμβρια νερά. και του χώρου απόθεσης

των στείρων. Η προσωρινή απόθεση  αρχικά προβλέπεται στο χώρο δίπλα στο δρόμο πρόσβασης

στις ανώτερες βαθμίδες, ώστε να μην εμποδίζονται οι  υπόλοιπες εργασίες. Στη συνέχεια  με την

εξέλιξη των εργασιών και ανάλογα με την ποσότητα φυτικής γης θα δημιουργούνται ανάλογα οι

προσωρινοί σωροί σε θέσεις στην πλατεία ή στα άκρα των βαθμίδων, ώστε να μην εμποδίζονται οι

υπόλοιπες εργασίες .

3    Περιγραφή της  λειτουργίας από την οποία παράγονται τα απόβλητα  

Τα εξορυκτικά απόβλητα θα παράγονται από την εκμετάλλευση του λατομικού χώρου.  Η

εξόρυξη  του  εκμεταλλεύσιμου  σχηματισμού  θα  γίνεται  με  τη  μέθοδο  των  ορθών  βαθμίδων

ανοικτής  εκσκαφής  και  αποκλειστικά  με  μηχανικά  μέσα,  δηλαδή χωρίς  τη χρήση εκρηκτικών

υλών. Τα  υπερκείμενα  και  ενδιάμεσα  στείρα  υλικά  που  προκύπτουν  από  την  εξόρυξη  θα

εναποτεθούν στο χώρο απόθεσης χωρίς καμία φυσική, χημική ή βιολογική επεξεργασία.

Η  επεξεργασία  και  τυποποίηση  των  τελικών  προϊόντων  θα  γίνεται  στη  Μονάδα

Επεξεργασίας της εταιρείας.

                         4. Περιγραφή λειτουργίας της εγκατάστασης αποβλήτων

Ο χώρος απόθεσης βρίσκεται εντός του λατομικού χώρου.  Η πρόβλεψη είναι το 90% της

ποσότητας των στείρων  να χρησιμοποιηθεί σαν θραυστό υλικό. Το υπόλοιπο 10% περίπου  θα

αποτεθεί  εντός  λατομικού  χώρου.  Η απόθεση θα γίνεται   με  απλή ανατροπή.  Η απόθεση  θα

«κτιστεί»  σε μία βαθμίδα  μέσου ύψους 10 και τελική γωνία πρανούς 45ο. 

Τα στείρα υλικά του κοιτάσματος είναι  αδρανή και  δεν υφίστανται  φυσικές,  χημικές  ή

βιολογικές  αλλοιώσεις  από την απομάκρυνση τους  μέχρι  την  τελική  απόθεση στο χώρο όπως

περιγράφεται  στο άρθρο 3 της  ΚΥΑ 39624/2209/Ε103.Για  όλα  τα λατομεία,  με  επιφανειακό

κοίτασμα μαρμάρου η μόνη μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η επιφανειακή βαθμιδωτή

διαμόρφωση με εξόρυξη ορθών βαθμίδων ανοικτής ή κλειστής εκσκαφής. 

Σύμφωνα  με  εργαστηριακές  δοκιμές  που  πραγματοποιήθηκαν   προέκυψαν  τα  κάτωθι

αποτελέσματα:     

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 τεμάχους ακατέργαστου βράχου έδωσε την κάτωθι ποσοστά %:
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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

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

 Τα απόβλητα, ως προκύπτει από την χημική ανάλυση, δεν περιέχουν ουσίες ή συστατικά που

ενέχουν  κίνδυνο  αυτανάφλεξης.  Είναι  ασβεστολιθικό  πέτρωμα  με  χαμηλή  περιεκτικότητα  σε

πυρίτιο και σύμφωνα με την Απόφαση 96/603/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί, είναι κατηγορίας Α1

και  δεν  αναφλέγεται  -  δεν  καίγεται.  Η  περιεκτικότητα  του  λεπτομερούς  κλάσματος  των

αποβλήτων, σε ουσίες δυνητικά επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, και

ειδικότερα σε βαρέα μέταλλα, όπως : Co, Ni, Cr, Cd, Pd, Sb, Αs, Ηg, δεν υπάρχει. 

Επομένως  από  την  απόθεση  των  στείρων  της  εκμετάλλευσης  στις  εγκαταστάσεις

αποβλήτων δεν έχουν προκληθεί ούτε και αναμένεται να δημιουργηθούν ρυπογόνα ή επικίνδυνα

φορτία για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. ��� 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τις προστατευόμενες περιοχές (περιοχές NATURA),οι οποίες δεν

υπάρχουν  στην  περιοχή,  καθώς  και  τους  γεωλογικούς,  υδρολογικούς,  υδρογεωλογικούς,

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

6



Σ.Δ.Ε.Α.               “SUNNY” ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.      

σεισμικούς και γεωτεχνικούς παράγοντες,η εταιρεία κατέληξε να χρησιμοποιήσει την κοιλότητα

που δημιουργείται μετά την εξόρυξη για απόθεση των στείρων υλικών. 

Τα στείρα υλικά του κοιτάσματος είναι  αδρανή και  δεν υφίστανται  φυσικές,  χημικές  ή

βιολογικές  αλλοιώσεις  από την απομάκρυνση τους  μέχρι  την  τελική  απόθεση στο χώρο όπως

περιγράφεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103.

Μοναδικοί εμφανείς ρύποι που μπορεί να εκλυθούν στο περιβάλλον είναι η σκόνη. Αυτές

οι εκλύσεις είναι περιορισμένες και σε μικρή έκταση και λαμβάνουν χώρα μόνο κατά τη διάρκεια

της απόθεσης.

Η εγκατάσταση των αποβλήτων των στείρων υλικών δεν προκαλεί  ρύπανση του εδάφους

και  των  υπόγειων  ή  επιφανειακών  υδάτων  λόγω  του  ότι  κατά  την  εξόρυξη  τους  δεν

χρησιμοποιείται καμία ουσία επικίνδυνη ή μη.

5    Προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης της εγκατάστασης αποβλήτων  

Τα στείρα της εξόρυξης του λατομείου που θα αποτεθούν στο χώρο της απόθεσης μέσα στο

λατομικό  χώρο.  Δεν  προβλέπεται  να  εφαρμοστεί  κάποιο  πρόγραμμα  παρακολούθησης  που  να

απαιτεί  τη  συνδρομή αρμόδιου  με  ιδιαίτερες  τεχνικές  γνώσεις  καθώς  όπως  προαναφέρθηκε  η

εγκατάσταση δεν είναι τύπου Α (Παράρτημα ΙΙΙ, σχετικής ΚΥΑ).

6    Προτεινόμενο σχέδιο για το κλείσιμο της εγκατάστασης αποβλήτων  

Για  το  χώρο  απόθεσης  των  στείρων  δεν  απαιτείται  σχέδιο  για  το  κλείσιμο  της

εγκατάστασης καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009

περιέχει  αποκλειστικά  αδρανή  απόβλητα  και  δεν  κατατάσσεται  σε  εγκαταστάσεις  αποβλήτων

τύπου Α. Παρόλα αυτά το σύνολο του χώρου της απόθεσης των στείρων μετά το κλείσιμο θα

διαστρωθεί   με  φυτική  γη ή εδαφικό  υλικό  καλής  ποιότητας  σε ικανοποιητικό  βάθος  για  την

υποδοχή των φυτεύσεων, το οποίο  θα έχει αποθηκευτεί για αυτόν το σκοπό και θα ακολουθήσει

πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων όπως περιγράφονται στην Μ.Π.Ε.

 Έτσι με αυτόν το τρόπο θα αποκατασταθεί πλήρως η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής,

θα επουλωθούν οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου από την απόθεση και δεν θα απαιτείται πρόγραμμα

παρακολούθησης  μετά  το  κλείσιμο  του  χώρου.  Λόγω  της  αδρανούς  φύσης  των  στείρων  δε

χρειάζεται  να εγκατασταθεί  σύστημα ελέγχου και  μετρήσεων της ποιότητας  του εδάφους,  των

επιφανειακών ή των υπόγειων υδάτων.
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7    Λήψη αναγκαίων μέτρων προστασίας  

Η λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας που προβλέπονται από το Π.Δ. 51/2007 καθίσταται

περιττή λόγω του αδρανούς χαρακτήρα των στείρων της εξόρυξης του κοιτάσματος μαρμάρου. Τα

υλικά που απαρτίζουν τα στείρα δεν υφίστανται αξιόλογες μεταβολές όταν έρχονται σε επαφή με

επιφανειακά  ή  υπόγεια  νερά  και  πολύ  περισσότερο  τα  παραγόμενα  εκπλύματα  δεν  έχουν  τη

δυνατότητα  να  επηρεάσουν  αρνητικά  το  οικολογικό  ισοζύγιο  της  περιοχής.  Επιπλέον,  η

διαπερατότητα  στο  νερό  που  χαρακτηρίζει  τα  εν  λόγω  στείρα.  Η  απόθεση  των  στείρων  δεν

βρίσκεται κοντά σε χείμαρρους ή ρέματα που θα μπορούσε να επηρεάσει ή και να μεταβάλλει το

υδατικό ισοζύγιο της στενότερης αλλά και ευρύτερης περιοχής.

8    Πιθανοί κίνδυνοι ατυχημάτων  

Οι κίνδυνοι ατυχήματος από την εγκατάσταση αδρανών αποβλήτων είναι μηδαμινοί. Τα

στείρα εναποτίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε η γωνία του πρανούς να είναι μικρότερη των 45ο . Με

τέτοια μικρή κλίση < 45ο δεν απαιτείται η στήριξη του πρανούς. Το μέσο ύψος κάθε βαθμίδας θα

είναι 6 μέτρα, ύψος που δεν εγκυμονεί κινδύνους για πρόκληση σοβαρού ατυχήματος από πιθανή

κατάρρευση. Εξάλλου η περιοχή κατάντη της εγκατάστασης είναι έκταση και δεν κατοικείται ούτε

υπάρχει κίνηση ανθρώπων ή ζώων οι οποίοι θα διέτρεχαν κίνδυνο από πιθανή κατάρρευση του

σωρού.

Ο μελετητής                                                       Ο εκπρόσωπος της εταιρείας 

                                          

ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
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