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Σελ. 1 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1. Αντικείµενο του έργου 

Η παρούσα τεχνική µελέτη αφορά στην περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου 

εναπόθεσης φωσφογύψου στην περιοχή ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Αιγινίου του ∆ή-

µου Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας.  

Το έργο  εκτελείται  για να διασφαλισθεί η µη περαιτέρω διασπορά φωσφογύψου στο 

περιβάλλον δεδοµένου ότι ο φωσφογύψος εκπέµπει ραδιενέργεια λόγω της υψηλής 

περιεκτικότητάς του σε φυσικά ραδιενεργά υλικά µε κίνδυνο την δηµόσια υγεία. Ο 

σκοπός είναι η εκτέλεση  των απαραίτητων έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

της περιοχής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέρ-

γειας (Ε.Ε.Σ.Ε.). Παίρνοντας υπόψη τις υποδείξεις της Ε.Ε.Α.Ε., ο τρόπος περιβαλ-

λοντικής αποκατάστασης του υπό µελέτη χώρου είναι :  

- Ισοπέδωση του υλικού εναπόθεσης, ώστε να εξοµαλυνθούν οι ανωµαλίες του 

ανάγλυφου 

- Εκσκαφή της τάφρου ορθογώνιας διατοµής µε βάθος 1,4 m και πλάτος 1,2 m 

περιµετρικά του υπό µελέτη χώρου για επικάλυψή του µε συµπυκνωµένη 

στρώση από αργιλικό υλικό και κατόπιν αυτού τη διαµόρφωση της τριγωνι-

κής τάφρου     

- Επικάλυψη του ισοπεδωµένου υλικού µε συµπυκνωµένη στρώση από αργι-

λικό υλικό πάχους 1 m για αποµόνωσή του (µη επιτρέποντας τη βαθειά διή-

θηση από βροχοπτώσεις) από τον υπόγειο υδροφορέα. Ο συντελεστής διαπε-

ρατότητας της αργίλου κυµαίνεται από Κ = 10 
-7

 cm/sec έως Κ = 10 
-9

 cm/sec 

έως, δηλαδή είναι πρακτικά αδιαπέρατη. Η διάστρωση και η συµπύκνωση 

της αργίλου θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 20 cm περίπου κάτω από συνθή-

κες βέλτιστης υγρασίας µε δοκιµές συµπύκνωσης κατά τη διάρκεια εκτέλε-

σης των εργασιών κατασκευής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΤΕΠ 13-01-

01-00  "Αδιαπέρατος πυρήνας χωµάτινων και λιθόρριπτων φραγµάτων". Η 

κλίση του πρανούς είναι 1 : 1.  

- Κατασκευή επίχωσης µε φυτικό χώµα συνολικού πάχους 1 m, πάνω από τη 

στρώση αργίλου, µε άµεση υδροσπορά κεκλιµένων πρανών µε ποώδη φυτά 

για αποφυγή φαινοµένων διάβρωσης, και φύτευση θαµνώδους βλάστησης 

που συνάδει µε την τοπική χλωρίδα, µε πυκνότητα 1 m περίπου στο πρανές 

και 1,1 m στην οριζόντια επιφάνεια, για να αποτραπεί η πρόσβαση στο κοινό 

ή τα ζώα. Η κλίση του πρανούς του επιχώµατος είναι 1 : 1. 

- ∆ιαµόρφωση της τάφρου τριγωνικής µορφής περιµετρικά της υπό µελέτη έ-

κτασης, βάθους 0,5 m και µε κλίσεις πρανών 45
ο 

µε επένδυση από άοπλο 

σκυρόδεµα C12/15 πάχους 0,15 m, για ασφαλή συγκέντρωση – διαχείριση 

των όµβριων υδάτων και διέλευσή τους στο παρακείµενο ρέµα µέσω ενός 

σωληνωτού οχετού Φ1,0 m και µήκους 10,0 m. 

Επιλέγεται φύτευση δύο σειρών αγκαθωτού είδους θάµνων (πυράκανθος) στα πρανή 

του χώρου και πικροδάφνης στο υπόλοιπο του χώρου εσωτερικά. Η φύτευση θα γίνει 

σε σχήµα ρόµβου (µε µήκος πλευράς 1,0 m στα πρανή και 1,1 m στην οριζόντια επι-



 

 

φάνεια). Προβλέπεται συντήρηση φυτών κατόπιν φύτευσης για χρονικό διάστηµα 

ενός έτους. Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθεί πότισµα θάµνων και του χλοοτάπητα 

µε βυτίο για ένα χρόνο µε 50 ποτίσµατα το χρόνο κατά τη διάρκεια της χρονικής πε-

ριόδου συντήρησης (ενδεικτικά Απρίλιος – Σεπτέµβριος). Συνολικός αριθµός ποτι-

σµάτων υπολογίσθηκε σε 50 ποτίσµατα x 1 έτος = 50 ποτίσµατα. 

Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών ακολουθεί το εγκεκριµένο από την ∆.Υ. διάγραµµα 

εργασιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω: 

1. Προµήθεια και µεταφορά αργιλικού υλικού, από αδειοδοτηµένο δανειοθάλαµο ή 

ιδιωτικό χώρο (µε ευθύνη του αναδόχου για την διερεύνηση και αναζήτηση τέτοιου 

χώρου) στον χώρο εκτέλεσης του έργου ώστε να διασφαλιστεί η αµεσότητα κατά την 

επικάλυψη του ισοπεδωµένου υλικού. Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος Αιγινίου µπορεί να 

υποδείξει δανειοθάλαµο ή ιδιωτικό χώρο σε κοντινή απόσταση από τον τόπο εκτέλε-

σης του έργου, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα υλικά να τηρούν τις σχετικές 

προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και να λάβουν την έγκριση της ∆.Υ. 

2. Άµεση ισοπέδωση του υλικού εναπόθεσης ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνα-

τόν µικρότερη έκθεσή του στο περιβάλλον, µε υποχρεωτική διαβροχή για την αποφυ-

γή διασποράς  σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα και πάντα µε χρήση προστατευτικής 

µάσκας των χειριστών µηχανηµάτων.  

3. Συµπύκνωση του αναχώµατος από άργιλο αµέσως µετά την ισοπέδωση του υλικού 

σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές  για να εξασφαλιστεί η αδιαπερατότητα του 

στρώµατος. Επισηµαίνεται ότι άπαξ και ξεκινήσει η ισοπέδωση  του εναποτεθειµέ-

νου υλικού θα ακολουθήσει αµέσως η επικάλυψή του από τον αδιαπέρατο πυρήνα, 

έτσι ώστε να µην µείνει εκτεθειµένος ο φωσφογύψος. 

4. Η εκσκαφή και η διαµόρφωση της περιµετρικής τάφρου καθώς και η κατασκευή 

σωληνωτού αγωγού από σκυρόδεµα, είναι ανεξάρτητες από τα παραπάνω στάδια και 

ακολουθούν τα κατασκευαστικά σχέδια που θα δοθούν στον ανάδοχο. 

5. Άνοιγµα λάκκων και φύτευση θάµνων στο ανάχωµα, η Επένδυση της περιµετρικής 

τάφρου µε σκυρόδεµα και η συντήρηση του πρασίνου θα ακολουθήσουν τα παραπά-

νω στάδια. 

 

Για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών γίνεται παραποµπή στα σχετικά σχέδια 

(Ορθοφωτοχάρτης της Περιοχής 1:5.000, Οριζοντιογραφία Χώρου Εναπόθεσης  1:200, 1:50, 

∆ιάγραµµα Στατικών σωληνωτού οχετού-φρεατίου  1:50) που θα δοθούν στον ανάδοχο. 

  

  

1.2. Γεωγραφική θέση του έργου 

Ο υπό µελέτη και υπ’ αριθµ. 4496 κοινόχρηστος χώρος εκτάσεως 3.750 τ.µ. βρίσκε-

ται στην περιοχή αγροκτήµατος του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Αιγινίου του ∆ήµου 

Πύδνας – Κολινδρού και ιδιοκτησιακά ανήκει στο προαναφερόµενο ∆ηµοτικό ∆ια-

µέρισµα. Ο φορέας λειτουργίας του εν λόγω χώρου είναι ο ∆ήµος Πύδνας – Κολιν-

δρού και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.   

Η θέση του υπό µελέτη χώρου εναπόθεσης φωσφογύψου διακρίνεται στον επισυνα-

πτόµενο χάρτη κλίµακας 1 : 5.000 (βλ. Σχέδιο 1). Τα σηµεία της οριογραµµής του 



 

Σελ. 3 

όπως αυτά έχουν αρίθµηση από Α1 έως Α12 στο επισυναπτόµενο Τοπογραφικό ∆ιά-

γραµµα (βλ. Σχέδιο 2), έχουν συντεταγµένες Χ, Υ (ΕΓΣΑ87) ως εξής: 

 

Αρίθµηση 

σηµείου 
Χ (m) Υ (m) 

Α1 378931,95 4486441,31 

Α2 378940,49 4486430,03 

Α3 378946,46 4486423,92 

Α4 378951,06 4486417,23 

Α5 378953,70 4486410,61 

Α6 378952,24 4486400,92 

Α7 378939,82 4486384,94 

Α8 378920,70 4486367,86 

Α9 378908,14 4486357,53 

Α10 378899,73 4486354,59 

Α11 378893,10 4486357,80 

Α12 378870,62 4486388,06 

Ο υπό µελέτη χώρος διαµορφώθηκε µε απλή εναπόθεση φωσφογύψου – εργασία που 

εκτιµάται ότι έγινε πριν περίπου 25-30 χρόνια – και  δεν είναι ενεργός από τότε. Επί-

σης, δεν υφίσταται καµία διαχείρισή του µέχρι σήµερα. 

Ο υπό µελέτη χώρος εναπόθεσης δεν εµπίπτει εντός των περιοχών µε αυστηρό καθε-

στώς προστασίας (Natura κλπ.).  

Παλαιότερα, πριν την εναπόθεση του φωσφογύψου σε αυτόν, ο υπό µελέτη χώρος 

υπήρξε πεδίο βολής του στρατού το οποίο, µαζί µε µία σειρά άλλων κοινόχρηστων 

τεµαχίων, µεταβιβάστηκε µε υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ.Ε./Ε.21773/02-08-1980 απόφαση 

του Νοµάρχη Πιερίας, στο νοµικό πρόσωπο του τότε ∆ήµου Αιγινίου, κατά πλήρη 

νοµή και κυριότητα και χωρίς καταβολή τιµήµατος ή άλλης αποζηµίωσης.    



 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2.1. Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά θέσης  

Ο υπό µελέτη χώρος εναπόθεσης φωσφογύψου βρίσκεται στην πεδινή περιοχή κοντά 

στην κοίτη εκβολής του ποταµού Αλιάκµονα. Από γεωµορφολογική άποψη η περιο-

χή µελέτης παρουσιάζει σχεδόν επίπεδη έκταση (µε κλίση της τάξης 1-2%) στην ο-

ποία το εναποτιθέµενο υλικό διαµορφώνεται σε µικρούς λοφίσκους ύψους περί 2,0 m 

το µέγιστο που είναι καλυµµένοι µε χαµηλή άγρια βλάστηση. Ο χώρος περιβάλλεται 

από καλλιεργούµενες εκτάσεις ενώ από ανατολική πλευρά γειτνιάζει µε την Εθνική 

οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Από τρεις πλευρές ο χώρος οριοθετείται από αγρο-

τικούς δρόµους. Νοτιοανατολικά γειτνιάζει µε ρέµα το οποίο συµβάλει στην παλαιά 

κοίτη εκβολής του ποταµού Αλιάκµονα και από εκεί πέφτει στο Θερµαϊκό κόλπο. 

Υπάρχει ένα κτίσµα από την βορειοδυτική πλευρά της έκτασης στο οποίο στεγάζεται 

εν ενεργεία βιοτεχνία ξύλινων κουφωµάτων και εσωτερικών πορτών.  

Η ευρύτερη περιοχή µελέτης είναι αγροτεµάχια µε κύριο καλλιεργούµενο είδος το 

βαµβάκι.     

2.2. Ειδικά χαρακτηριστικά 

Η συνολική ποσότητα αποτιθέµενου υλικού εκτιµάται σε 10.000 m³. Το ύψος ρυπα-

σµένου ανάγλυφου διαµορφώνεται σε 2,0 m το µέγιστο και 0,7 m το ελάχιστο. Η έ-

κταση εναπόθεσης του φωσφογύψου είναι 3.750 τ.µ.. Οι λοφίσκοι του εναποτιθέµε-

νου φωσφογύψου είναι καλυµµένοι µε χαµηλή βλάστηση η οποία τους προστατεύει 

από διάβρωση, εποµένως δεν υπάρχει θέµα ευστάθειας πρανών όπως και κίνδυνος µε-

ταφοράς του επικίνδυνου υλικού στην ευρύτερη περιοχή αλλά µόνο βαθειάς διήθησής 

του.      

Όπως ήδη προαναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, από τη νοτιοανατολική 

πλευρά η υπό µελέτη έκταση γειτνιάζει µε ρέµα Βουνθήκα το οποίο βαίνει παράλλη-

λα µε τον αγροτικό δρόµο και συµβάλλει στην παλαιά κοίτη εκβολής του Αλιάκµονα 

ποταµού.    

Άξιον λόγου είναι να αναφερθεί το γεγονός ότι στην περιοχή µελέτης ο υπόγειος ορί-

ζοντας βρίσκεται αρκετά κοντά στην επιφάνεια του εδάφους µε αποτέλεσµα συχνών 

φαινοµένων πληµµύρας. Το γεγονός αυτό µαζί µε τη φύση των βασικών πετρωµάτων 

στην ευρύτερη περιοχή (καρστικά πετρώµατα – ασβεστόλιθοι, βλ. κεφ. 7) αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα για την διαµόρφωση του τρόπου επέµβασης και την επιλογή 

του υλικού κατασκευής των προτεινόµενων έργων. 

Επισηµαίνεται ότι ο υπό µελέτη χώρος συνορεύει από την βόρεια πλευρά µε την εν 

ενεργεία βιοτεχνική µονάδα παραγωγής ξύλινων κουφωµάτων και εσωτερικών πορ-

τών (βλ. φωτογραφικό υλικό στο παράρτηµα της παρούσας).   



 

Σελ. 5 

2.3. Αποστάσεις 

Ο υπό µελέτη χώρος βρίσκεται στην περιοχή ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Αιγινίου του 

∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού και οι αποστάσεις του από τα κυριότερα σηµεία της ευ-

ρύτερης περιοχής έχουν ως εξής: 

� Από  Θεσσαλονίκη απέχει οδικώς περί τα 40 km 

� Από την Κατερίνη 35 km  

� Από τον Κολινδρό 11 km 

� Από την Βέροια 42 km 

� Από την Αλεξάνδρεια 21 km  

� Από το Αιγίνιο 2,8 km  

Οι αποστάσεις σε ευθεία γραµµή είναι:  

� Από τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη – Κατερίνη 34 m 

� Από το ρέµα Βουνθήκα 10 m 

� Από την παλαιά κοίτη εκβολής του Αλιάκµονα 4,6 km 

� Από την νέα κοίτη εκβολής του Αλιάκµονα 5,4 km 

� Από το Θερµαϊκό κόλπο 6 km 

2.4. Γεωλογία – υδρογεωλογία - υδρολογία 

Η έκταση εκτείνεται στην περιοχή εκτεταµένης πεδιάδας βορειοανατολικά των Πιε-

ρίων Ορέων, πολύ κοντά στην κοίτης εκβολής του Αλιάκµονα ποταµού.   

Γεωλογικά η περιοχή που καταλαµβάνει ο υπό µελέτη χώρος αποτελεί τµήµα στη Ζώ-

νης Αλµωπίας (Al). Η ζώνη αυτή µαζί µε τη Ζώνη Πάικου ανατολικά και τη Ζώνη 

Παιονίας ανατολικότερα αποτελούν την παλιά Ζώνη Αξιού. Η ζώνη Αξιού αρχίζει 

από την περιοχή των Σκοπίων και εκτείνεται προς νότο µέχρι το Θερµαϊκό κόλπο, µε 

διεύθυνση ΒΒ∆ - ΝΝΑ, υπό µορφή µιας λωρίδας πλάτους 30 - 70 χιλιοµέτρων και έ-

πειτα διασχίζει το Θερµαϊκό κόλπο και τα νησιά των Βορείων Σποράδων στρεφόµενη 

τελικά Ανατολικά προς την Μικρά Ασία. ∆υτικά της Ζώνης Αλµωπίας βρίσκεται η 

Πελαγονική ζώνη. 

Βασικό γνώρισµα της ζώνης Αξιού είναι οι οφειόλιθοι που υπάρχουν σε αυτή καθώς η 

συγκεκριµένη ζώνη αποτελεί την εσωτερική οφειολιθική λωρίδα του ελληνικού χώ-

ρου (IRO). Φυσικά, µαζί µε τους οφειολίθους συναντάµε και τα συνοδά ιζήµατα βα-

θειάς θάλασσας (µεσοζωικό). H ζώνη Αξιού χωρίζεται σε τρεις ενότητες, από ανατο-

λικά προς τα δυτικά: ενότητα Παιονίας, ενότητα Πάϊκου και ενότητα Αλµωπίας.  

Πάρα πολύ συνοπτικά, στην ενότητα Παιονίας συναντούµε διάφορα πετρώµατα όπως 

σχιστολίθους, πηλίτες, ψαµµίτες, δολερίτες, ασβεστολίθους, µάρµαρα, κροκαλοπαγή 

κ.α. Επίσης τεκτονικά η ενότητα Παιονίας χαρακτηρίζεται από λεπιοειδή (λέπια) τε-

κτονική του τριτογενούς. Μάλιστα δεν είναι όλα τα λέπια εµφανή καθώς πολλά από 

αυτά καλύπτονται από τεταρτογενή ιζήµατα. Η ενότητα Πάϊκου γενικά χαρακτηρίζε-

ται από µεταµορφωµένα πετρώµατα και ρήγµατα µε διευθύνσεις Β∆ και ΒΑ.  

Η ζώνη Αλµωπίας απαρτίζεται από οφειολίθους+ιζήµατα βαθειάς θάλασσας, από α-

νωκρητιδικά επικλυσιγενή ιζήµατα καθώς και από µεταµορφωµένα προ-οφειολιθικά 

πετρώµατα. Η επαφή της ζώνης της Αλµωπίας µε αυτήν του Πάκου είναι τεκτονική µε 

ανάστροφα ρήγµατα Β∆-ΝΑ διεύθυνσης, και επίσης εφιππεύει (η ζώνη Αλµωπίας) 

προς τα δυτικά την Πελαγονική ζώνη. 



 

 

Τα πετρώµατα που συνιστούν το γεωλογικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής ανή-

κουν στις παρακάτω κύριες κατηγορίες
1
 των πετρωµάτων της Ζώνης Αλµωπίας: 

Α. Φλυσχοφυλιτική σειρά: Πρόκειται για ελαφρά ως ηµιµεταµορφωµένη φλυσχοει-

δή σειρά κλαστικών κυρίως ιζηµάτων, από µεταπηλίτες, µεταψαµµίτες, αργιλοπη-

λιτικούς σχιστολίθους και φυλλίτες (µε χαλαζία, αστρίους, σερικίτη, χλωρίτη) κα-

θώς και µικρολατυποκροκαλοπαγή, από τεµάχια χαλαζιτών, ασβεστολίθων, σχι-

στογνευσίων και µαρµάρων. Παρουσιάζονται τοπικά φακοειδής ενστρώσεις τε-

φρών, λεπτο- ως µεσοστρωµατωδών, ανακρυσταλλωµένων ασβεστολίθων και δο-

λοµιτών. Περικλείει επίσης και µικρούς οφιολιθικούς ολισθολίθους. Η φλυσχο-

φυλλιτική σειρά αναπτύσσεται επάνω σε οφιολιθικά πετρώµατα. 

Β. Οφιόλιθοι: Πρόκειται για έντονα σερπεντινιωµένα και αποσαθρωµένα υπερβασικά 

– βασικά πετρώµατα που είναι κυρίως πυροξενικοί σερπεντινίτες και δουνιτικοί 

σερπεντινίτες µε κρυστάλλους χρωµίτη. Στο περιθώριο του οφιολιθικού συστήµα-

τος και σε άµεση επαφή µε τους σερπεντινίτες εµφανίζονται διαβάσες, ενώ µε φλε-

βοειδή µορφή και µε µικρή ανάπτυξη διορίτες, µικρογάβροι και ροδινγίτες. 

Γ. Ασβεστόλιθοι: Ο σχηµατισµός της Αλµωπίας επωθείται επάνω στο κρυσταλλο-

σχιστώδες της δυτικότερα ευρισκόµενης Πελαγονικής Ζώνης. Κατά µήκος της ε-

πώθησης εµφανίζονται κατακερµατισµένα και µυλωνιτιωµένα πρασινοπετρώµατα 

µε ασβεστολίθους και δολοµίτες. Οι ασβεστόλιθοι είναι λευκοί έως τεφροί και στα 

κατώτερα στρώµατα τοπικά καστανέρυθροι, συνήθως µεσοστρωµατώδεις, κρυ-

σταλλικοί ή ανακρυσταλλωµένοι, ρουδιστοφόροι, λατυποπαγείς ή πυριτικοί. 

Απαντώνται επίσης µικρής έκτασης σχηµατισµοί του Νεογενούς (Μειόκαινο): 

∆. Κατώτερα κροκαλοπαγή: συνεκτικά, καλά στρωµένα, πολυγενετικά, σε πάγκους 

µεγάλου πάχους, µε καλά αποστρογγυλωµένες κροκάλες. Η συνδετική τους ύλη είναι 

ψαµµιτική και οι κροκάλες τους (έως 50 cm) προέρχονται από τους υποκείµενους 

σχηµατισµούς (κυρίως ανθρακική προέλευση και λιγότερο οφιολιθική και ψαµµιτική). 

Κατά θέσεις παρεµβάλλονται ενστρώσεις ψαµµιτών και ψαµµούχων µαργών, καστα-

νέρυθρου χρώµατος. 

Ε. Αργιλοµαργαϊκά, ποταµολιµναία ιζήµατα: στη βάση τους εναλλαγές κυρίως ε-

ρυθρών αργίλλων, λεπτόκοκκων ψαµµιτών µε κροκαλλοπαγείς ενστρώσεις ενώ προς 

τα πάνω αντικαθίστανται από ψαµµίτες και πρασινόχροες αργίλλους. 

Ζ. Χερσαίες αποθέσεις: επικρατούν κροκαλοπαγή στα κατώτερα και προς τα πάνω 

ερυθρές άργιλοι, αργιλούχοι άµµοι µε διάσπαρτες λατύπες µε ισχυρή συνοχή κατά θέ-

σεις. 

Η. Κώνοι κορηµάτων, πλευρικά κορήµατα και υλικά ελουβιακού µανδύα: Λατύ-

πες προνεογενών πετρωµάτων (ασύνδετες έως ελαφρά συνεκτικές µε ανθρακικό συν-

δετικό υλικό).  

Το εδαφικό υπόστρωµα της υπό µελέτη περιοχής συνίσταται από νεώτερες αλλουβια-

κές  αλλεπάλληλες αποθέσεις κατά θέσεις αργίλου, µάργας, άµµου µε προσµίξεις κα-

τά θέσεις κροκάλων ή λατυπών, προϊόντων αποσάθρωσης και παράσυρσης γνευσια-

κών και κρισταλλοσχιστώδων πετρωµάτων του υπερκείµενου όγκου Πιερίων. Υπό 

την επίδραση του τοπικού θερµού και υγρού κλίµατος καθώς και λοιπών βιοχηµικών 

παραγόντων, το υπόστρωµα αποσαθρώνεται εύκολα και δίνει εδάφη κατά κανόνα αρ-

                                                 
1
 Πηγή: Γεωλογικός Χάρτης κλίµακας 1:50.000, Φύλλο «ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΣ» / ΙΓΜΕ.  
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γιλοαµµώδηέως αµµοαργιλώδη, σπανιότερα αργιλώδη ή µαργώδη, ενίοτε αργιλοχαλι-

κώδη. Γενικά επικρατούν τα βαθιά εδάφη µε Α ορίζοντα, καλά αεριζόµενο και βαθύ 

και µε καλή λειτουργία λόγω της προσµίξεως µε άµµο.      

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής µελέτης είναι πολύ αναπτυγµένο λόγω γειτνία-

σης µε τον ορεινό όγκο των Πιερίων Ορέων.   

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει σηµαντικός αριθµός µισγαγγειών και µικρορεµάτων 

που ξεκινούν από τις κορυφογραµµές του ορεινού όγκου Πιερίων Ορέων και ορεινές 

εξάρσεις, τα οποία µε τις λεκάνες απορροής τους δηµιουργούν διαδοχικά ανώτερης 

τάξης συµβάλλοντες κλάδους, από τους οποίους απορρέει τελικά το υδατικό δυναµικό 

της περιοχής. Οι τελικοί αποδέκτες οι οποίοι δέχονται τα νερά της απορροής της ευ-

ρύτερης περιοχής µελέτης είναι οι χείµαρροι Κρασοπούλης και Κελλιών Λάκκος (Α-

γίων Πάντων), η ροή των οποίων καταλήγει στον Αλιάκµονα ποταµό. 

2.5. Τρόπος διάθεσης αποβλήτων 

Στον υπό µελέτη χώρο το υλικό είναι εναποτιθέµενο µε απλή απόρριψη χωρίς επικά-

λυψη, σε µορφή λοφίσκων, οι οποίοι έχουν καλυφθεί µε χαµηλή φυσική βλάστηση µε 

την πάροδο του χρόνου.  

 

2.6. Έργα υποδοµής 

Στην υπό µελέτη περιοχή υπάρχει πολύ καλά αναπτυγµένο οδικό δίκτυο. Συγκεκρι-

µένα, σε απόσταση 34 m από το χώρο περνάει η εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Κατε-

ρίνης, παράλληλα µε την οποία περνάει ο παράδροµός της. Ενώ όσον αφορά την υπό 

µελέτη έκταση, από τρείς πλευρές περιβάλλεται από δρόµους από τους οποίους ο έ-

νας είναι ασφαλτωµένος στο µεγαλύτερο µέρος του (πρώην επαρχιακός δρόµος) ενώ 

οι άλλοι δύο – αγροτικοί δρόµοι οι οποίοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το κεντρι-

κό οδικό δίκτυο είναι σύγχρονο µε γέφυρες, ανισόπεδους κόµβους κλπ..   

Σε απόσταση 80 m περίπου από το χώρο βρίσκονται τα διόδια Αιγινίου. 

Υπάρχει σιδηροδροµική γραµµή που ενώνει την περιοχή µελέτης µε τα σηµαντικότε-

ρα κέντρα της χώρας.     

∆ίπλα στον υπό µελέτη χώρο µε φωσφογύψο, από την βόρεια πλευρά του, βρίσκεται 

η εν ενεργεία βιοτεχνική µονάδα παραγωγής ξύλινων κουφωµάτων και εσωτερικών 

πορτών (βλ. φωτογραφικό υλικό στο παράρτηµα της παρούσας). 

Σε απόσταση 2,8 km βρίσκεται η κωµόπολη του Αιγινίου, η πρωτεύουσα του ∆ήµου, 

µε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και υποδοµές.  

2.7. Αναφορά για πρόκληση ατυχήµατος – ιδιαίτερα περιστατικά 

∆εν υπάρχουν αναφορές για ατυχήµατα που προκλήθηκαν από την ύπαρξη του υπό 

µελέτη υλικού στον συγκεκριµένο χώρο.  

Σαν ιδιαίτερο περιστατικό µπορεί να αναφερθεί το γεγονός ότι στις 10 Οκτωβρίου 

2011 ειδοποιήθηκε η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας από κάτοικο του Κο-

λινδρού Πιερίας για φορτία που στο πλαίσιο χωµατουργικών εργασιών τοποθετήθη-



 

 

καν πλησίον της κεντρικής πλατείας του Κολινδρού. Ακολούθως και κατόπιν υποδεί-

ξεων, το δείγµα από τα φορτία αυτά στάλθηκε στο Τµήµα Ελέγχου Ραδιενέργειας της 

Ε.Ε.Α.Ε. όπου και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για φωσφογύψο. Στις 19 Οκτωβρίου 

2011 η οµάδα επιστηµόνων της Ε.Ε.Α.Ε. επισκέφθηκε την περιοχή για διεξαγωγή ε-

πιτόπιου ελέγχου και εκτίµηση της ποσότητας του φωσφογύψου. Στάλθηκαν επιπλέ-

ον δείγµατα προς εργαστηριακό έλεγχο και µετρήσεις. Σαν αποτέλεσµα το επικίνδυ-

νο υλικό αποµακρύνθηκε πλήρως από την περιοχή του Κολινδρού και δεν διαπιστώ-

θηκε παραµένουσα ρύπανση. Το επικίνδυνο υλικό επιστράφηκε στον χώρο εναπόθε-

σής του απ’ όπου και πάρθηκε.  

Η Ε.Ε.Α.Ε., λαµβάνοντας υπόψη τις επιτόπιες και εργαστηριακές µετρήσεις καθώς 

και το υπάρχον ρυθµιστικό πλαίσιο (κανονισµός ακτινοπροστασίας, εγκύκλιου 

Ε.Ε.Α.Ε.) σύστησε δύο εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης: α) κάλυψη της υπάρ-

χουσας εναπόθεσης φωσφογύψου µε χώµα και β) µεταφορά του σε άλλη περιοχή ό-

που υπάρχει εναπόθεση ελεγχόµενη από την Ε.Ε.Α.Ε..  

2.8. Σηµαντικότεροι ρυπαντές 

Την πηγή ρύπανσης στην υπό µελέτη περιοχή αποτελεί το εναποτιθέµενο υλικό, ο 

φωσφογύψος, το οποίο λόγω αυξηµένου επιπέδου ραδιενέργειας, παρουσιάζει κίνδυ-

νο για την δηµόσια υγεία προκαλώντας ρύπανση του αέρα και του υπόγειου υδροφο-

ρέα της υπό µελέτη περιοχής.  

2.9. Κατ’ αρχήν αξιολόγηση επικινδυνότητας  

Η εκτίµηση της επικινδυνότητας του υπό µελέτη χώρου, γίνεται σύµφωνα µε τις Τε-

χνικές Προδιαγραφές. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 

1. Αξιολόγηση της «πηγής ρύπανσης» (υπό µελέτη χώρος εναπόθεσης) 

Εξετάζεται αποκλειστικά η σχέση του όγκου και του είδους των αποβλήτων (εναπο-

τιθέµενου υλικού φωσφογύψου) και του βαθµού επικινδυνότητάς τους. Επισηµαίνε-

ται το κύριο είδος του εναποτιθέµενου υλικού και κατατάσσεται σε µία από τις πέντε 

κατηγορίες που αναφέρονται στη Μήτρα Αξιολόγησης (βλ. Παράρτηµα Ι της Τεχνι-

κής έκθεσης). Γίνεται εκτίµηση α) του όγκου των αποβλήτων και β) του ποσοστού 

για τα διάφορα είδη αποβλήτων. Ανάλογα µε τις οικονοµικές δραστηριότητες της ευ-

ρύτερης περιοχής και τις πιθανότητες να υπάρχουν στον χώρο και άλλα είδη αποβλή-

των, προστίθενται ή αφαιρούνται βαθµοί από την βαθµολογία που έχει δοθεί στο κύ-

ριο είδος αποβλήτου του χώρου.  

2. Αξιολόγηση του «µονοπατιού» διασποράς του ρυπαντικού φορτίου: 

Εξετάζεται η σχέση υδροπερατότητας του εδάφους (ακόρεστη ζώνη) και τις απόστα-

σης του υδροφόρου ορίζοντα από τον πυθµένα του υπό µελέτη χώρου εναπόθεσης, 

σε τρεις γενικές κατηγορίες (βλ. παρακάτω). 

3. Αξιολόγηση του «αποδέκτη». Εξετάζονται: 

- Η σχέση του αποδέκτη και της απόστασης από τον χώρο 

- Η σχέση µεταξύ χρήσεων γης και απόστασης από τον χώρο 

- Η σχέση µεταξύ περιοχών υδροληψίας και απόστασης από τον υπό µελέτη χώρο 

- Η σχέση µεταξύ οικιστικής περιοχής και απόστασης από τον χώρο 
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- Η σχέση µεταξύ προστατευόµενης περιοχής και απόστασης από τον υπό µελέτη 

χώρο 

- Η σχέση µεταξύ άλλων ευαίσθητων περιοχών και απόστασης από τον χώρο 

Ο βαθµός επικινδυνότητας κυµαίνεται από 1 έως 100 βαθµούς. Στον πίνακα που α-

κολουθεί καθορίζεται το επίπεδο λήψης των προτεινόµενων µέτρων (σε πρώτη φά-

ση). 

 

Κατηγορίες Προτεραιότητα λήψης µέτρων Βαθµός 

1 Απαιτείται άµεσα η λήψη µέτρων (α’ προτεραιότητα) ≥ 90 

2 Απαιτείται άµεσα η λήψη µέτρων (β’ προτεραιότητα) 70 - 89 

3 Απαιτείται η λήψη µέτρων (γ’ προτεραιότητα) 30 - 69 

4 ∆εν απαιτείται η λήψη µέτρων αποκατάστασης 0 -29 

 

Πίνακας 1. Πρώτη τυπική αξιολόγηση επικινδυνότητας του υπό μελέτη χώρου 

Αλγόριθµοι Οδηγίες συµπλήρωσης Αποτελέσµατα υπολογισµών 

Μ1 = µ1max - µ1min µ1max από πίνακα Μ1 µ1max 49 

M2 = M2 µ1min από πίνακα Μ1 µ1min  

χ = Μ2 + max α Μ1 µ1max - µ1min Μ1 49 

Ψ = χ + max β Μ2 από πίνακα Μ2 Μ2 13 

Ζ = ψ + max γ max α από πίνακα Μ3/α max α 12 

Evaluation (ε) = Μ1 + ζ max β από πίνακα Μ3/β max β 10 

 max γ από πίνακα Μ3/γ max γ 5 

 χ (≤ 35) Μ2 + max α χ (≤ 35) 25 

 ψ χ + max β ψ 35 

 ζ ψ + max γ ζ 40 

 ε Μ1 + ζ ε 89 

Εποµένως, ο βαθµός επικινδυνότητας του υπό µελέτη χώρου εναπόθεσης φωσφογύ-

ψου υπολογίσθηκε ίσος µε 89 που σηµαίνει ότι απαιτείται άµεσα η λήψη µέτρων (β’ 

προτεραιότητα).   

2.10. Συµπεράσµατα (γνωµάτευση) 

Ανακεφαλαιώνοντας τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω και παίρνοντας υπόψη την έκθε-

ση αποτελεσµάτων εργαστηριακών δοκιµών (Πιστοποιητικό Ανάλυσης) του δείγµα-

τος που πάρθηκε από το υπό µελέτη υλικό εναπόθεσης αλλά και έκθεση της Ελληνι-

κής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (παρατίθεται στο παράτηµα της παρούσας µαζί 

µε Πιστοποιητικό Ανάλυσης του δείγµατος), µπορούµε να συµπεράνουµε ότι: το υ-

λικό εναπόθεσης (φωσφογύψο) που βρίσκεται στο υπό µελέτη χώρο του ∆ηµοτι-

κού ∆ιαµερίσµατος Αγινίου του ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού είναι επικίνδυνο (µε 

βαθµό επικινδυνότητας 89) για τη δηµόσια υγεία και υπάρχει ανάγκη άµεσης 

λήψης µέτρων (β’ προτεραιότητα) περιβαλλοντικής αποκατάστασης στον εν λό-

γω χώρο.     



 

 

2.11. Υλικά κατασκευής 

Τα έργα κατασκευάζονται από τα εξής υλικά:  

- Για την επικάλυψη του ισοπεδωµένου υλικού εναπόθεσης χρησιµοποιείται συ-

µπυκνωµένη στρώση από το αργιλικό υλικό πάχους 1 m. Ο συντελεστής διαπερατό-

τητας της αργίλου κυµαίνεται από Κ = 10 -7 cm/sec έως Κ = 10 -9 cm/sec έως, δηλα-

δή είναι πρακτικά αδιαπέρατη.  

- Για την κατασκευή επίχωσης πάνω από τη στρώση αργίλου χρησιµοποιείται φυ-

τικό χώµα, συνολικού πάχους 1 m,  

- Για αποφυγή φαινοµένων διάβρωσης προβλέπεται άµεση υδροσπορά κεκλιµέ-

νων πρανών του επιχώµατος µε ποώδη φυτά, και φύτευση θαµνώδους βλάστησης 

που συνάδει µε την τοπική χλωρίδα, µε πυκνότητα 1 m περίπου στο πρανές και 1,1 m 

στην οριζόντια επιφάνεια, για να αποτραπεί η πρόσβαση στο κοινό ή τα ζώα. Επιλέ-

χθηκε φύτευση δύο σειρών αγκαθωτού είδους θάµνων (πυράκανθος) στα πρανή του 

χώρου και πικροδάφνης στο υπόλοιπο του χώρου εσωτερικά.  

- Για διαµόρφωση της τάφρου τριγωνικής µορφής περιµετρικά της υπό µελέτη έ-

κτασης, βάθους 0,5 m και µε κλίσεις πρανών 45ο χρησιµοποιείται άοπλο σκυρόδεµα 

C12/15 πάχους 0,15 m, 

- Για ασφαλή συγκέντρωση – διαχείριση των όµβριων υδάτων από την περιµετρι-

κή τάφρο και διέλευσή τους στο παρακείµενο ρέµα χρησιµοποιείται οπλισµένο σκυ-

ρόδεµα C16/20 για κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού Φ1,0 m και µήκους 10,0 m. 

2.11.1. Θέση κατασκευής 

Ο υπό µελέτη και υπ’ αριθµ. 4496 κοινόχρηστος χώρος εκτάσεως 3.750 τ.µ. βρίσκε-

ται στην περιοχή αγροκτήµατος του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Αιγινίου του ∆ήµου 

Πύδνας – Κολινδρού και ιδιοκτησιακά ανήκει στο προαναφερόµενο ∆ηµοτικό ∆ια-

µέρισµα. Ο φορέας λειτουργίας του εν λόγω χώρου είναι ο ∆ήµος Πύδνας – Κολιν-

δρού και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.   

2.12. Τεχνικά χαρακτηριστικά έργων 

- Ισοπέδωση του υλικού εναπόθεσης, ώστε να εξοµαλυνθούν οι ανωµαλίες του 

ανάγλυφου 

- Εκσκαφή της τάφρου ορθογώνιας διατοµής µε βάθος 1,4 m και πλάτος 1,2 m 

περιµετρικά του υπό µελέτη χώρου για επικάλυψή του µε συµπυκνωµένη 

στρώση από αργιλικό υλικό και κατόπιν αυτού τη διαµόρφωση της τριγωνι-

κής τάφρου     

- Επικάλυψη του ισοπεδωµένου υλικού µε συµπυκνωµένη στρώση από αργι-

λικό υλικό πάχους 1 m για αποµόνωσή του (µη επιτρέποντας τη βαθειά διή-

θηση από βροχοπτώσεις) από τον υπόγειο υδροφορέα. Ο συντελεστής διαπε-

ρατότητας της αργίλου κυµαίνεται από Κ = 10 
-7

 cm/sec έως Κ = 10 
-9

 cm/sec 

έως, δηλαδή είναι πρακτικά αδιαπέρατη. Η διάστρωση και η συµπύκνωση 

της αργίλου θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 20 cm περίπου κάτω από συνθή-

κες βέλτιστης υγρασίας µε δοκιµές συµπύκνωσης κατά τη διάρκεια εκτέλε-
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σης των εργασιών κατασκευής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΤΕΠ 13-01-

01-00  "Αδιαπέρατος πυρήνας χωµάτινων και λιθόρριπτων φραγµάτων". Η 

κλίση του πρανούς είναι 1 : 1.  

- Κατασκευή επίχωσης µε φυτικό χώµα συνολικού πάχους 1 m, πάνω από τη 

στρώση αργίλου, µε άµεση υδροσπορά κεκλιµένων πρανών µε ποώδη φυτά 

για αποφυγή φαινοµένων διάβρωσης, και φύτευση θαµνώδους βλάστησης 

που συνάδει µε την τοπική χλωρίδα, µε πυκνότητα 1 m περίπου στο πρανές 

και 1,1 m στην οριζόντια επιφάνεια, για να αποτραπεί η πρόσβαση στο κοινό 

ή τα ζώα. Η κλίση του πρανούς του επιχώµατος είναι 1 : 1. 

- ∆ιαµόρφωση της τάφρου τριγωνικής µορφής περιµετρικά της υπό µελέτη έ-

κτασης, βάθους 0,5 m και µε κλίσεις πρανών 45
ο 

µε επένδυση από άοπλο 

σκυρόδεµα C12/15 πάχους 0,15 m, για ασφαλή συγκέντρωση – διαχείριση 

των όµβριων υδάτων και διέλευσή τους στο παρακείµενο ρέµα µέσω ενός 

σωληνωτού οχετού Φ1,0 m και µήκους 10,0 m. 

Επιλέχθηκε φύτευση δύο σειρών αγκαθωτού είδους θάµνων (πυράκανθος) στα πρανή 

του χώρου και πικροδάφνης στο υπόλοιπο του χώρου εσωτερικά. Η φύτευση θα γίνει 

σε σχήµα ρόµβου (µε µήκος πλευράς 1,0 m στα πρανή και 1,1 m στην οριζόντια επι-

φάνεια). Προβλέπεται συντήρηση φυτών κατόπιν φύτευσης για χρονικό διάστηµα 

ενός έτους. Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθεί πότισµα θάµνων και του χλοοτάπητα 

µε βυτίο για ένα χρόνο µε 50 ποτίσµατα το χρόνο κατά τη διάρκεια της χρονικής πε-

ριόδου συντήρησης (ενδεικτικά Απρίλιος – Σεπτέµβριος). Συνολικός αριθµός ποτι-

σµάτων υπολογίσθηκε σε 50 ποτίσµατα x 1 έτος = 50 ποτίσµατα. 

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2015 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26422/03.04.2015 Απόφαση της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της 
Α.∆.Μ.Θ. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  
 

Για τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
Ο Αν. Προϊστάµενος του 

Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ. 
Αναστάσιος Καραβανάς 
Μηχ. Μηχανικός µε Ε΄ β. 

 
 
 

 
 

Αντώνης Σαµαράς 
ΠΕ Μηχανικών µε ∆́  Βαθµό 

 

Γκινίδη Παναγιώτα 
Πολιτικός Μηχανικός µε Ε΄ β. 

  
 
 
 


