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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σηελ πεξηνρή εμόξπμεο ρξπζνύ ζηηο Σθνπξηέο Χαιθηδηθήο ζα θαηαζθεπαζζνύλ δπν
θξάγκαηα απόζεζεο ηεικάηωλ, ηα νπνία ζα είλαη θνληά ζε ζεηζκηθά ξήγκαηα πνπ έρνπλ
δώζεη ζεκαληηθά ηζρπξά ζπκβάληα κέρξη ζήκεξα. Σύκθωλα κε ηηο γεωθπζηθέο έξεπλεο πνπ
εθηειέζηεθαλ ζηηο ζέζεηο ζεκειίωζεο ηωλ δύν θξαγκάηωλ, δηαπηζηώλεηαη όηη ν
απνζαζξωκέλνο βξάρνο παξνπζηάδεηαη κε πάρε πνπ θπκαίλνληαη από 1m έωο 5,5m θαη
ηνπηθά έωο 12m. Ο απνζαζξωκέλνο βξάρνο παξνπζηάδεη θαη θεξκαηηζκό. Πέξαλ ηωλ θύξηωλ
ξεγκάηωλ, (Σηξαηωλίνπ-Γνκαηίνπ) ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη
ραξηνγξαθεζεί θαη άιια ξήγκαηα, ωο αθνινύζωο:
· Καηαθόξπθν ξήγκα γεληθήο δηεύζπλζεο Β-Ν θαηά κήθνο ηνπ ξέκαηνο Τζαξθηά Λάθθνο.
· Καλνληθό ξήγκα γεληθήο δηεύζπλζεο ΒΑ-ΝΓ θαηά κήθνο ηνπ ξέκαηνο Καξαηδά Λάθθνο.
Από ηελ αλάγλωζε ηωλ κειεηώλ ηωλ θξαγκάηωλ δηαπηζηώζεθαλ νξηζκέλα θξίζηκα ζεκεία
ηεο αλάιπζεο θαη παξαδνρώλ (επίπεδα επηηειεζηηθόηεηαο) ηα νπνία κε ηελ εθαξκνγή
ζύγρξνλωλ δηαηάμεωλ Δπξωπαϊθώλ αληηζεηζκηθώλ θαλνληζκώλ EC-8 νδεγνύλ ζε ζεκαληηθέο
αζηνρίεο ηωλ θξαγκάηωλ κε αλειαζηηθνπνίεζε ζεκαληηθώλ πεξηνρώλ ηνπο. Έηζη ν θίλδπλνο
κόιπλζεο γηα ην πεξηβάιινλ ηόζν ηεο πεξηνρήο όζν θαη ην πεξηβάιινλ επξύηεξα ηεο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γίλεηαη άκεζνο θαη νδεγεί ζηελ πηζαλή αλαζεώξεζε ηόζν ηεο ζέζεο
θαηαζθεπήο όζν θαη ηεο γεωκεηξίαο ζρεδηαζκνύ ηωλ θξαγκάηωλ.
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ABSTRACT
In Skouries site of Chalkidiki-Greece two Dams will be constructed for deposition of Bogs
from mine’s activities. These Dams are near or on seismic faults very active such as Gomati
and Stratoni faults. Foundation of these Dams is on rock which has fragments. Design
material of the Dams indicate that according to the last provisions of European Codes EC8 ,
design seismic forces will cause high inelastic behaviour of the Dams and significant failures
of the body of Dam. So there is a real risk for pollution of environment near Skouries and
Central Makedonia area.

