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«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»  

 

ΕΡΓΟ: 
 
 

«Έργα αποκατάστασης Χώρων 
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Απορριµµάτων στις θέσεις 
"ΚΟΥΤΙΧΑ", " ΤΣΑΪΡΙΑ Ή 
ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του 
∆ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.201.700,00€ (µε Φ.Π.Α.) 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

   
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ∆Α «ΚΟΥΤΙΧΑ» ∆.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ ∆. ΝΑΟΥΣΑΣ  
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ΧΑ∆Α στη θέση «Κουτίχα» του ∆ήµου Νάουσας εξυπηρετούσε τον πρώην ∆ήµο Ανθεµίων, ήταν 
ενεργός από το έτος 1988 και σταµάτησε να λειτουργεί στα µέσα του 2008 όπου και αποφασίστηκε 
η παύση λειτουργίας του σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου οικ. Φ3.1.2/3/4706/276 
απόφαση του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Ηµαθίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
1.2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο ΧΑ∆Α  βρίσκεται στη θέση «Κουτίχα», σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση 2,0 km 
βορειοανατολικά του οικισµού Στενήµαχος, 2,0 km νοτιοδυτικά του οικισµού Μονόσπιτα και 2,5 km 
νοτιοανατολικά του οικισµού Κόπανος.  Ο χώρος καταλαµβάνει τµήµατα των αγροτεµαχίων 1086, 
1087Α, 1087Β και 1088. Από τα παραπάνω τα δύο πρώτα αποτελούν δηµοτικές εκτάσεις ενώ τα 
1087Β και 1088 αποτελούν ιδιόκτητες εκτάσεις.  
 
Η πρόσβαση στο χώρο επιτυγχάνεται µέσω της επαρχιακής οδού Βέροιας - Σκύδρας, µε 
κατεύθυνση προς τον οικισµό Κόπανος. Κινούµενοι επί της παραπάνω οδού, 0,50  χιλιόµετρο µετά 
την έξοδο για τον οικισµό Στενήµαχος, ακολουθείται χωµάτινη οδός στα δεξιά για περίπου 1,50 
χιλιόµετρο, η οποία οδηγεί στο ΧΑ∆Α. 
 
Οι συντεταγµένες του υφιστάµενου ΧΑ∆Α παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 1. Συντεταγµένες ΧΑ∆Α στη θέση «Κουτίχα» της ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων  

Α/Α Χ Υ 

1 343285 4497146 

2 343342 4497161 

3 343424 4497013 

4 343302 4497036 
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Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες 343404, 4497082 (x, y), κατά το 
σύστηµα ΕΓΣΑ ‘87. 
 
1.3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Ο χώρος εξυπηρετούσε για τα έτη 1988-2008 τον πρώην ∆ήµο Ανθεµίων για τη διάθεση των 
οικιακών του απορριµµάτων, ενώ σήµερα είναι ανενεργός. Ο χώρος όπως προκύπτει, από την 
τοπογραφική αποτύπωση και σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση, πριν από την απόθεση 
απορριµµάτων στο χώρο (ψηφιοποίηση Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού κλίµακας 1:5.000) εκτιµάται ότι έχει 91.000 m3 απορριµµάτων (έκταση απόθεσης 13 
στρέµµατα µε µέσο ύψος 7 µέτρα). Επιπλέον, όπως προκύπτει από την πρόσφατη τοπογραφική 
αποτύπωση του ΧΑ∆Α σε σύγκριση µε το ψηφιοποιηµένο τοπογραφικό διάγραµµα της θεωρητικής 
αρχικής κατάστασης, ο χώρος όπου φιλοξενείται ο ΧΑ∆Α είχε σκαφτεί πριν από την απόθεση των 
απορριµµάτων σε αυτόν.  
 
Εποµένως, για τον αναλυτικό υπολογισµό της ποσότητας των απορριµµάτων του ΧΑ∆Α, λόγω 
έλλειψης στοιχείων, ακολουθήθηκε η παρακάτω µέθοδος: 
 
Αρχικά, υπολογίστηκε βάσει των πληθυσµιακών δεδοµένων ο αριθµός των ατόµων που 
εξυπηρετούσε ο ΧΑ∆Α. Κατόπιν θεωρήθηκε ως ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων 
0,7 (kg/κάτοικο)/ηµέρα η οποία σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι η µέση ηµερήσια 
παραγόµενη ποσότητα σε αγροτικές-ηµιαστικές περιοχές. Στη συνέχεια η παραγόµενη ετήσια 
ποσότητα πολλαπλασιάστηκε µε τα έτη λειτουργίας του ΧΑ∆Α. Κατόπιν η συγκεκριµένη ποσότητα 
προσαυξήθηκε 15% λόγω απόρριψης αδρανών, υλικών κατεδαφίσεων και ογκωδών. Ο όγκος των 
απορριµµάτων υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τη σχέση: 1 m3 απορριµµάτων= 0,5 ton απορριµµάτων, 
που προτείνεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο τελικός απορριµµατικός όγκος υπολογίζεται µε 
αύξηση κατά 10% της προκύπτουσας τιµής, ποσοστό που αναλογεί στο υλικό χωµατοκάλυψης 
που προστέθηκε. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλα τα παραπάνω δεδοµένα: 
 

Περίοδος 
λειτουργία

ς 

Μέσος 
εξυπηρετούµεν

ος πληθυσµός 

Έτη 
λειτουργίας 

Ποσότητα 
απορριµµάτων 

(tn) 

Όγκος 
απορριµµάτων 

(m3) 

1988 - 2008 8.257* 20 42.190  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 42.190 84.380 

Προσαύξηση 15% (λοιπά είδη αποβλήτων) 48.520 
 

97.040 

Προσαύξηση 10% λόγω χωµατοκάλυψης 53.370 
 

106.740 

Τελικός όγκος απορριµµάτων (1 m3 = 0,5 
ton)  

 106.740 
 

(*):Πληθυσµός ∆.Ε. (πρώην ∆ήµου) Ανθεµίων της απογραφής 2001 
 
Η διαφορά που προκύπτει αιτιολογείται διότι λάµβανε χώρα περιοδική καύση αποβλήτων στον 
ΧΑ∆Α, οπότε και είναι λογικό να υπάρχει µείωση όγκου κατά 15%. Συνεπώς ο ΧΑ∆Α έχει περί τα 
91.000 κυβικά απορρίµµατα.  
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Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά ΧΑ∆Α «Κουτίχα» 

ΧΑ∆Α «ΚΟΥΤΙΧΑ» 

Έκταση 13.000 m2 

Απορριµµατικός όγκος 91.000 m3 
Μέσο ύψος αποθέσεων 7,0 m  
Είδος διάθεσης Απόρριψη και επικάλυψη  

 
1.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ο ΧΑ∆Α βρίσκεται σε θέση µε τοπωνύµιο «Κουτίχα» και ανήκει διοικητικά στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Ανθεµίων του ∆ήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας. Ο χώρος έχει έκταση 
περίπου 13 στρεµµάτων και παρέµεινε ενεργός για 20 έτη ενώ πλέον η διάθεση των 
απορριµµάτων της ∆.Ε. Ανθεµίων θα  γίνεται στο ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Πέλλας 
(Έδεσσας) (ΦΕΚ 1266/24-05-2013/ Τόµος Β’) . 
 
Η υπό µελέτη θέση βρίσκεται σε περιοχή µε υψόµετρο από 60-70 m, και αποτελείται από πλάτωµα 
µε ήπιες διαµορφωµένες κλίσεις, οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 3-5% και πρανές του ρέµατος που 
βρίσκεται πλησίον του χώρου µε κλίσεις µεταξύ 40 - 60% και καταλαµβάνει έκταση 13 στρέµµατα. 
  
Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης ο χώρος συγκεντρώνει 37 βαθµούς στην κλίµακα 
επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 3η κατηγορία επικινδυνότητας, ενώ για την 
αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρµογή µέτρων 
επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1ης κατηγορίας µέτρων  µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. 
οικ. 109974/3106/22-10-2004/ ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
1.5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό 
µελέτη ΧΑ∆Α αφορούν:  

• Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική έκταση 
του ΧΑ∆Α, και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριµµατικό ανάγλυφο έκτασης 
της τάξης των 13,00 στρεµµάτων.  

• Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου. Οι 
χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης γίνονται µε γνώµονα τη µη διατάραξη της 
ευστάθειας των υφιστάµενων πρανών και τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών 
µετακινήσεων. Το τελικό ανάγλυφο οφείλει να έχει πρανή µε οµοιόµορφη κατά το δυνατό 
κλίση. Στο πλατώ του αναγλύφου δίνεται µικρή κλίση για την απορροή των οµβρίων.  

• Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης που αποτελούνται από τις εξής στρώσεις:  
(i) Στρώση εξοµάλυνση πάχους 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε 

κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες.  
(ii) Αργιλική στρώση χαµηλής διαπερατότητας από κατάλληλο αργιλικό υλικό 

διαπερατότητας Κ< 10-9 m/s και πάχους 0,30m.  
(iii) Στρώση επιφανείας ύψους 1,5 m που θα αποτελείται από εδαφικό υλικό 1,20m και 

φυτόχωµα 0,30m. Αντί του φυτοχώµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί χώµα 
εµπλουτισµένο µε οργανοχουµικά υλικά (πριονίδια, φύλλα, compost, κλπ), ώστε να 
εξασφαλίζει την καλή βιολογική δραστηριότητα.  

(iv) Φυτεύσεις όπου προτείνεται περιµετρική φύτευση ∆ένδρων της περιοχής κατηγορίας 
∆1 µε µικρές απαιτήσεις σε νερό.  
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(v) Άρδευση των φυτών µε βυτίο 

• Έργα διαχείρισης οµβρίων που περιλαµβάνουν  
(i) Την κατασκευή χωµάτινης τάφρου κατάλληλης µηκοτοµής και τριγωνικής διατοµής σε 

όλη την περίµετρο του αποκατεστηµένου αναγλύφου.  

• Λοιπά έργα (ισχυρή περίφραξη από σιδηροπασσάλους, πύλη εισόδου, ενηµερωτική 
πινακίδα στην είσοδο κλπ.)  

• Περιοδική επιθεώρηση του ΧΑ∆Α (συντήρηση τάφρων, προστασία έναντι ανεπιθύµητων 
ανθρωπογενών παρεµβάσεων, παρακολούθηση της διαδικασίας φυτοκάλυψης κλπ).  
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ∆Α «ΤΣΑΪΡΙΑ Η΄ ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ» ∆.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ∆. 

ΝΑΟΥΣΑΣ  
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ΧΑ∆Α στη θέση «Τσαΐρια ή Παλιοµάνα» του ∆ήµου Νάουσας εξυπηρετούσε τον πρώην ∆ήµο 
Ειρηνούπολης, ήταν ενεργός από το έτος 1995 και σταµάτησε να λειτουργεί στα µέσα του 2010 
όπου και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας του σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου οικ. 
Φ3.1.2/3/4706/276 απόφαση του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Ηµαθίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
2.2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο ΧΑ∆Α βρίσκεται στη θέση «Τσαΐρια ή Παλιοµάνα» σε αγροτική περιοχή σε απόσταση 3,0 km 
ανατολικά του οικισµού Αγγελοχωρίου, 6,0 km δυτικά του οικισµού Κρύας Βρύσης και 3,5 km 
νοτιοδυτικά του οικισµού Εσώβαλτας. Ο χώρος καταλαµβάνει ∆ηµοτική έκταση του αγροκτήµατος 
Αγγελοχωρίου. 
 
Η πρόσβαση στο χώρο επιτυγχάνεται µέσω της επαρχιακής οδού Κοπάνου – Κρύας Βρύσης, από 
τον οικισµό Αγγελοχώρι µε κατεύθυνση προς τον οικισµό Ακρολίµνη. Κινούµενοι επί της 
παραπάνω οδού, περίπου 3 χιλιόµετρα µετά τον οικισµό του Αγγελοχωρίου, στη δεξιά πλευρά της 
Οδού βρίσκεται ο χώρος.  
 
Οι συντεταγµένες του υφιστάµενου ΧΑ∆Α παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Πίνακας 3. Συντεταγµένες ΧΑ∆Α στη θέση «Τσαίρια ή Παλιοµάνα» της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ειρηνούπολης  

Α/Α Χ Υ 

1 350322 4504717 

2 350325 4504654 

3 350845 4504669 

4 350840 4504730 

 
Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες 350575, 4504696 (x, y), κατά το 
σύστηµα ΕΓΣΑ ‘87. 
 
2.3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Ο ΧΑ∆Α είναι ανενεργός και εξυπηρετούσε τον πρώην ∆ήµο Ειρηνούπολης για τη διάθεση των 
οικιακών του απορριµµάτων από το 1995 έως το 2010. Ο χώρος όπως προκύπτει, από την 
τοπογραφική αποτύπωση και σε σύγκριση µε την αρχική κατάσταση, πριν από την έναρξη 
απόθεσης  απορριµµάτων (ψηφιοποίηση Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού κλίµακας 1:5.000) εκτιµάται ότι έχει 33.800 m3 απορριµµάτων (έκταση απόθεσης 13 
στρέµµατα µε µέσο ύψος 7 µέτρα). Επιπλέον, όπως προκύπτει από την πρόσφατη τοπογραφική 
αποτύπωση του ΧΑ∆Α, σε σύγκριση µε το ψηφιοποιηµένο τοπογραφικό διάγραµµα της 
θεωρητικής αρχικής κατάστασης, ο χώρος όπου φιλοξενείται ο ΧΑ∆Α είχε σκαφτεί πριν από την 
απόθεση των απορριµµάτων σε αυτόν.  
 
Εποµένως, για τον αναλυτικό υπολογισµό της ποσότητας των απορριµµάτων του ΧΑ∆Α, λόγω 
έλλειψης στοιχείων, ακολουθήθηκε η παρακάτω µέθοδος: 
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Αρχικά, υπολογίστηκε βάσει των πληθυσµιακών δεδοµένων ο αριθµός των ατόµων που 
εξυπηρετούσε ο ΧΑ∆Α. Κατόπιν θεωρήθηκε ως ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων 
0,7 (kg/κάτοικο)/ηµέρα η οποία σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι η µέση ηµερήσια 
παραγόµενη ποσότητα σε αγροτικές-ηµιαστικές περιοχές. Στη συνέχεια η παραγόµενη ετήσια 
ποσότητα πολλαπλασιάστηκε µε τα έτη λειτουργίας του ΧΑ∆Α. Κατόπιν η συγκεκριµένη ποσότητα 
προσαυξήθηκε 15% λόγω απόρριψης αδρανών, υλικών κατεδαφίσεων και ογκωδών. Ο όγκος των 
απορριµµάτων υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τη σχέση: 1 m3 απορριµµάτων= 0,5 ton απορριµµάτων, 
που προτείνεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο τελικός απορριµµατικός όγκος υπολογίζεται µε 
αύξηση κατά 10% της προκύπτουσας τιµής, ποσοστό που αναλογεί στο υλικό χωµατοκάλυψης 
που προστέθηκε. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλα τα παραπάνω δεδοµένα: 
 

Περίοδος 
λειτουργία

ς 

Μέσος 
εξυπηρετούµεν

ος πληθυσµός 

Έτη 
λειτουργίας 

Ποσότητα 
απορριµµάτων 

(tn) 

Όγκος 
απορριµµάτων 

(m3) 

1995 - 2010 4.006* 15 15.350  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 15.350 30.700 

Προσαύξηση 15% (λοιπά είδη αποβλήτων) 17.650 
 

35.300 

Προσαύξηση 10% λόγω χωµατοκάλυψης 19.415 
 

38.830 
Τελικός όγκος απορριµµάτων (1 m3 = 0,5 

ton)  
 38.830 

 (*):Πληθυσµός ∆.Ε. (πρώην ∆ήµου) Ανθεµίων της απογραφής 2001 
 
Η διαφορά που προκύπτει αιτιολογείται διότι λάµβανε χώρα περιοδική καύση αποβλήτων στον 
ΧΑ∆Α, οπότε και είναι λογικό να υπάρχει µείωση όγκου κατά 15%. Συνεπώς ο ΧΑ∆Α έχει περί τα 
33.800 κυβικά απορρίµµατα.  
 

Πίνακας 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά ΧΑ∆Α «Τσαΐρια ή Παλιοµάνα» 

ΧΑ∆Α «ΤΣΑΪΡΙΑ» 

Έκταση 26.000 m2 

Απορριµµατικός όγκος 33.800 m3 
Μέσο ύψος αποθέσεων 1,3 m  
Είδος διάθεσης Απόρριψη και επικάλυψη  
Περίφραξη Όχι 

 
2.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ο ΧΑ∆Α βρίσκεται σε θέση µε τοπωνύµιο «Τσαΐρια ή Παλιοµάνα» και ανήκει διοικητικά στη 
∆ηµοτική Ενότητα Ειρηνούπολης του ∆ήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας. Ο 
χώρος έχει έκταση περίπου 26 στρεµµάτων και παρέµεινε ενεργός από το 1995 έως το 2010 
(σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου οικ. Φ3.1.2/3/4706/276 απόφαση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 
Έκτοτε, η διάθεση των απορριµµάτων της ∆.Ε. Ειρηνούπολης γινόταν στο ΧΑ∆Α της Βέροιας στη 
θέση «Μετόχι - Όχθη Αλιάκµονα & Μανίκι». 
 
Η υπό µελέτη θέση βρίσκεται σε περιοχή µε υψόµετρο από 8-11 m, και αποτελείται από πλάτωµα 
µε ήπιες διαµορφωµένες κλίσεις, οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 0-5% και καταλαµβάνει έκταση 26 
στρέµµατα. 
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Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης ο χώρος συγκεντρώνει 37 βαθµούς στην κλίµακα 
επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 3η κατηγορία επικινδυνότητας, ενώ για την 
αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρµογή µέτρων 
επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1ης κατηγορίας µέτρων µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. 
οικ. 109974/3106/22-10-2004/ ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
2.5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό 
µελέτη ΧΑ∆Α αφορούν:  

• Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική έκταση 
του ΧΑ∆Α, και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριµµατικό ανάγλυφο έκτασης 
της τάξης των 10,50 στρεµµάτων.  

• Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου. Οι 
χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης γίνονται µε γνώµονα τη µη διατάραξη της 
ευστάθειας των υφιστάµενων πρανών και τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών 
µετακινήσεων. Το τελικό ανάγλυφο οφείλει να έχει πρανή µε οµοιόµορφη κατά το δυνατό 
κλίση. Στο πλατώ του αναγλύφου δίνεται µικρή κλίση για την απορροή των οµβρίων.  

• Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης που αποτελούνται από τις εξής στρώσεις:  
(i) Στρώση εξοµάλυνση πάχους 0,30m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε 

κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες.  
(ii) Αργιλική στρώση χαµηλής διαπερατότητας από κατάλληλο αργιλικό υλικό 

διαπερατότητας Κ< 10-9 m/s και πάχους 0,30m.  
(iii) Στρώση επιφανείας ύψους 1,5 m που θα αποτελείται από εδαφικό υλικό 1,20m και 

φυτόχωµα 0,30m. Αντί του φυτοχώµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί χώµα 
εµπλουτισµένο µε οργανοχουµικά υλικά (πριονίδια, φύλλα, compost, κλπ), ώστε να 
εξασφαλίζει την καλή βιολογική δραστηριότητα.  

(iv) Φυτεύσεις όπου προτείνεται η περιµετρική φύτευση ∆ένδρων της περιοχής  κατηγορίας 
∆1  µε µικρές απαιτήσεις σε νερό.  

(v) Άρδευση των φυτών µε βυτίο  
• Έργα διαχείρισης οµβρίων που περιλαµβάνουν  

(i) Την κατασκευή χωµάτινης τάφρου κατάλληλης µηκοτοµής και τριγωνικής διατοµής σε 
όλη την περίµετρο του αποκατεστηµένου αναγλύφου.  

• Λοιπά έργα (ισχυρή περίφραξη από σιδηροπασσάλους, πύλη εισόδου, ενηµερωτική 
πινακίδα στην είσοδο κλπ.)  

• Περιοδική επιθεώρηση του ΧΑ∆Α (συντήρηση τάφρων, προστασία έναντι ανεπιθύµητων 
ανθρωπογενών παρεµβάσεων, παρακολούθηση της διαδικασίας φυτοκάλυψης κλπ).  
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ∆Α «ΠΛΑΚΕΝΙΑ» ∆.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ ∆. ΝΑΟΥΣΑΣ  
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ΧΑ∆Α στη θέση «Πλακένια» του ∆ήµου Νάουσας εξυπηρετούσε εξυπηρετούσε τον πρώην ∆ήµο 
Νάουσας και από το 2008 µέρος της ∆.Ε. Ανθεµίων, για τη διάθεση των οικιακών του 
απορριµµάτων από το 1981 έως το 2011 οπότε και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας του 
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτοκόλλου οικ. Φ3.1.2/3/4706/276 απόφαση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
3.2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο ΧΑ∆Α  βρίσκεται στη θέση «Πλακένια» σε αγροτική περιοχή σε απόσταση 1,0 km ανατολικά του 
οικισµού της Νάουσας και 3,5 km δυτικά του οικισµού Κόπανος. Ο χώρος καταλαµβάνει ∆ηµοτική 
έκταση του Αγροκτήµατος Νάουσας. 
 
Η πρόσβαση στο χώρο επιτυγχάνεται µέσω της επαρχιακής οδού Νάουσας - Κόπανου, µε 
κατεύθυνση προς τον οικισµό Κόπανος. Κινούµενοι επί της παραπάνω οδού, 1,0  χιλιόµετρο 
περίπου µετά την έξοδο για την πόλη της Νάουσας, βρίσκεται ο χώρος στην αριστερή πλευρά της 
οδού. 
 
Οι συντεταγµένες του υφιστάµενου ΧΑ∆Α παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Πίνακας 5. Συντεταγµένες ΧΑ∆Α στη θέση «Πλακένια» της ∆ηµοτικής Ενότητας Νάουσας  

Α/Α Χ Υ 

1 337759 4499628 

2 3379819 4499851 

3 338075 4499709 

4 337825 4499529 

 
Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες 337953, 4499731 (x, y), κατά το 
σύστηµα ΕΓΣΑ ‘87. 
 
3.3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Ο ΧΑ∆Α είναι ανενεργός και εξυπηρετούσε τον πρώην ∆ήµο Νάουσας και από το 2008 µέρος της 
∆.Ε. Ανθεµίων, για τη διάθεση των οικιακών του απορριµµάτων από το 1981 έως το 2011. Ο 
χώρος όπως έχει αναφερθεί, από την τοπογραφική αποτύπωση και σε σύγκριση µε την αρχική 
κατάσταση, πριν από την απόθεση των απορριµµάτων στο χώρο (ψηφιοποίηση Τοπογραφικού 
∆ιαγράµµατος Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:5.000) εκτιµάται ότι έχει 380.000 m3 
απορρίµµατα (έκταση απόθεσης 43,5 στρέµµατα µε µέσο ύψος 9,00 µέτρα). Όπως προκύπτει από 
την πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του ΧΑ∆Α (βλ. σχέδιο Τ1) που έγινε στα πλαίσια της 
παρούσας µελέτης σε σύγκριση µε το ψηφιοποιηµένο τοπογραφικό διάγραµµα της θεωρητικής 
αρχικής κατάστασης, ο χώρος όπου φιλοξενείται ο ΧΑ∆Α είχε σκαφτεί πριν από την απόθεση των 
απορριµµάτων σε αυτόν.  
 
Εποµένως, για τον υπολογισµό της ποσότητας των απορριµµάτων του ΧΑ∆Α αναλυτικότερα, λόγω 
έλλειψης στοιχείων ακολουθήθηκε η παρακάτω µέθοδος: 
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Αρχικά, υπολογίστηκε βάσει των πληθυσµιακών δεδοµένων ο αριθµός των ατόµων που 
εξυπηρετούσε ο ΧΑ∆Α. Κατόπιν θεωρήθηκε ως ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων 
0,7 (kg/κάτοικο)/ηµέρα η οποία σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι η µέση ηµερήσια 
παραγόµενη ποσότητα σε αγροτικές-ηµιαστικές περιοχές. Στη συνέχεια η παραγόµενη ετήσια 
ποσότητα πολλαπλασιάστηκε µε τα έτη λειτουργίας του ΧΑ∆Α. Κατόπιν η συγκεκριµένη ποσότητα 
προσαυξήθηκε 10% λόγω απόρριψης αδρανών, υλικών κατεδαφίσεων και ογκωδών. Ο όγκος των 
απορριµµάτων υπολογίσθηκε σύµφωνα µε τη σχέση: 1 m3 απορριµµάτων= 0,5 ton απορριµµάτων, 
που προτείνεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο τελικός απορριµµατικός όγκος υπολογίζεται µε 
αύξηση κατά 10% της προκύπτουσας τιµής, ποσοστό που αναλογεί στο υλικό χωµατοκάλυψης 
που προστέθηκε. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλα τα παραπάνω δεδοµένα: 
 

Περίοδος 
λειτουργίας 

Μέσος 
εξυπηρετούµεν

ος πληθυσµός 

Έτη 
λειτουργίας 

Ποσότητα 
απορριµµάτων 

(tn) 

Όγκος 
απορριµµάτων 

(m3) 

1981-2008 21.152* 27 145.915  
2008 - 2011 25.000** 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 165.075 330.150 

Προσαύξηση 10% (λοιπά είδη αποβλήτων) 181.580 
 

363.160 

Προσαύξηση 10% λόγω χωµατοκάλυψης 199.740 
 

399.480 

Τελικός όγκος απορριµµάτων (1 m3 = 0,5 ton)   399.480 
 (*):Πληθυσµός ∆.Ε. (πρώην ∆ήµου) Νάουσας της απογραφής 2001 

(**):Τµήµα Πληθυσµού ∆.Ε. (πρώην ∆ήµου) Ανθεµίων της απογραφής 2001 
 
Η διαφορά που προκύπτει αιτιολογείται διότι λάµβανε χώρα περιοδική καύση αποβλήτων στον 
ΧΑ∆Α, οπότε και είναι λογικό να υπάρχει µείωση όγκου κατά 10%. Συνεπώς ο ΧΑ∆Α έχει περί τα 
380.000 κυβικά απορρίµµατα.  
 

Πίνακας 6. Τεχνικά χαρακτηριστικά ΧΑ∆Α «Πλακένια» 

ΧΑ∆Α «ΠΛΑΚΕΝΙΑ» 

Έκταση 43.500 m2 

Απορριµµατικός όγκος 380.000 m3 
Μέσο ύψος αποθέσεων 9,00 m  
Είδος διάθεσης Απόρριψη και επικάλυψη  

 
3.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ο ΧΑ∆Α βρίσκεται σε θέση µε τοπωνύµιο «Πλακένια» και ανήκει διοικητικά στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Νάουσας του ∆ήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας. Ο χώρος έχει έκταση 
περίπου 43,50 στρεµµάτων και παρέµεινε ενεργός για 30 έτη, από το 1981 έως το 2011, ενώ 
πλέον η διάθεση των απορριµµάτων της ∆.Ε. Νάουσας θα  γίνεται στο ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Π.Ε.. Πέλλας (Έδεσσας) (ΦΕΚ 1266/24-05-2013/ Τόµος Β’) . 
 
Η υπό µελέτη θέση βρίσκεται σε περιοχή µε υψόµετρο από 150-200 m, και αποτελείται από 
πλατώµατα µε ήπιες διαµορφωµένες κλίσεις, οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 3-5% και πρανή µε 
ύψος που κυµαίνεται από 10 έως 30 µέτρα και κλίσεις της τάξης του 30 - 60% και καταλαµβάνει 
έκταση περίπου 43,50 στρέµµατα. 
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Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης ο χώρος συγκεντρώνει 77 βαθµούς στην κλίµακα 
επικινδυνότητας και ως εκ τούτου κατατάσσεται στην 2η κατηγορία επικινδυνότητας και για την 
αποκατάσταση του κρίνεται ως αποδεκτή από περιβαλλοντική άποψη η εφαρµογή µέτρων 
επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1ης κατηγορίας µέτρων  µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. 
οικ. 109974/3106/22-10-2004/ ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
3.5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό 
µελέτη ΧΑ∆Α αφορούν:  

• Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική έκταση 
του ΧΑ∆Α, και συγκέντρωσής τους στο υπό διευθέτηση απορριµµατικό ανάγλυφο έκτασης 
της τάξης των 40,80 στρεµµάτων.  

• Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου. Οι 
χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης γίνονται µε γνώµονα τη µη διατάραξη της 
ευστάθειας των υφιστάµενων πρανών και τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών 
µετακινήσεων. Το τελικό ανάγλυφο οφείλει να έχει πρανή µε οµοιόµορφη κατά το δυνατό 
κλίση. Στο πλατό του αναγλύφου δίνεται µικρή κλίση για την απορροή των οµβρίων.  

• Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης που αποτελούνται από τις εξής στρώσεις:  
(i) Στρώση εξοµάλυνση πάχους από 0,30m έως και 1,00m, από οµοιογενή εδαφικά υλικά 

εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες.  
(ii) Γεωσυνθετικό Αργιλικό Φραγµό (GCL) ισοδύναµο µε αργιλική στρώση χαµηλής 

διαπερατότητας Κ< 10-9 m/s και πάχους 0,30m.  
(iii) Γεωσυνθετική Στρώση Αποστράγγισης αποτελούµενη από πυρήνα πολυαιθυλενίου 

αµφίπλευρων και συµµετρικών προεξοχών.  
(iv) Στρώση επιφανείας ύψους 1,0 m, στα πλατό του αποκατεστηµένου αναγλύφου, που θα 

αποτελείται από εδαφικό υλικό 0,70m και φυτόχωµα 0,30m. Αντί του φυτοχώµατος 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί χώµα εµπλουτισµένο µε οργανοχουµικά υλικά (πριονίδια, 
φύλλα, compost, κλπ), ώστε να εξασφαλίζει την καλή βιολογική δραστηριότητα. 

(v) Τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγµα (σε έκταση 17 στρεµµάτων) και φύλλα 
γεωκυψελών (σε έκταση 3,9 στρεµµάτων) στα πρανή του αναγλύφου µε έντονες 
κλίσεις.  

(vi) Φυτεύσεις όπου προτείνεται η φύτευση θάµνων κατηγορίας Θ1 της περιοχής 
κατηγορίας Θ1 µε µικρές απαιτήσεις σε νερό.  

(vii) Εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης 
(viii)  Άρδευση των φυτών µε Βυτίο και τριτεύον δίκτυο 

• Έργα διαχείρισης οµβρίων που περιλαµβάνουν  
(i) Περιµετρική αντιπληµµυρική τάφρο στο όριο του τελικού αποκατεστηµένου αναγλύφου. 

Οι τάφροι που θα κατασκευαστούν για την αντιπληµµυρική προστασία του εν λόγω 
αποκατεστηµένου χώρου, θα είναι ορθογωνικής διατοµής από σκυρόδεµα(Τ1-Τ2-T8), 
τριγωνικής διατοµής  χωµάτινες (Τ3 και Τ5), ορθογωνικής διατοµής, βαθµιδωτή από 
σκυρόδεµα B35 όπου έχουµε µεγάλες κλίσεις (Τ4-Τ6-T7-T9) και ορθογωνικής 
διατοµής, χωµάτινη(Τ10). 

• Λοιπά έργα (ισχυρή περίφραξη από σιδηροπασσάλους, πύλη εισόδου, ενηµερωτική 
πινακίδα στην είσοδο κλπ.)  

• Έργα διαχείρισης στραγγισµάτων που περιλαµβάνουν  
(i) ∆ίκτυο διάτρητων αγωγών συλλογής στραγγισµάτων στον πόδα της αποκατάστασης 
(ii) Φρεάτια συλλογής και αδιάτρητους αγωγούς µεταφοράς στραγγισµάτων 
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(iii) ∆εξαµενή συλλογής χωµάτινη µε συνθετική µεµβράνη πάχους 1,5mm και GCL,  
κατάλληλης χωρητικότητας κατάλληλη για τη συλλογή στραγγισµάτων της µέγιστης 
ηµερήσιας παροχής, προσαυξηµένη κατά ένα συντελεστή ασφαλείας 1,5 (παροχή 
αιχµής) για 5 ηµέρες.  

• Έργα διαχείρισης βιοαερίου που περιλαµβάνουν  
(i) Κατακόρυφα Φρεάτια Απαγωγής Βιοαερίου  
(ii) Παράθυρα Παθητικής Εκτόνωσης µε Βιόφιλτρο 

• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης τα οποία περιλαµβάνουν παρακολούθηση των 
καθιζήσεων, της ποιότητας των επιφανειακών απορροών και υδάτων, της ποιότητας και της 
ποσότητας των στραγγισµάτων και του παραγόµενου βιοαερίου.  

• Περιοδική επιθεώρηση του ΧΑ∆Α (συντήρηση τάφρων, προστασία έναντι ανεπιθύµητων 
ανθρωπογενών παρεµβάσεων, παρακολούθηση της διαδικασίας φυτοκάλυψης κλπ).  
 
 

4.  ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
4.1 ∆ιατιθέµενες Μελέτες  

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας, έχουν εκπονηθεί οι οριστικές µελέτες που αναφέρονται 
παρακάτω:  

 

Τίτλος Μελέτης 

1. Τεχνικές µελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης  
2. Οριστική µελέτη έργων αποκατάστασης ΧΑ∆Α θέση "Κουτίχα" -  ΣΑΥ-ΦΑΥ 
3. Oριστική µελέτη έργων αποκατάστασης ΧΑ∆Α θέση "Τσαϊρια" - ΣΑΥ-ΦΑΥ 
4. Oριστική µελέτη έργων αποκατάστασης ΧΑ∆Α θέση "Πλακένια" - ΣΑΥ-ΦΑΥ 
 
 
 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η µελέτη του έργου έχει συνταχτεί σύµφωνα µε τις σύγχρονες επιστηµονικές τεχνικές αντιλήψεις 
και είναι σύµφωνη µε: 

� Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.» 

� Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/97): «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραµµάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» 

� Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ.109974/3106 / ΥΠΕΧΩ∆Ε «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων 
(ΧΑ∆Α)» 

� Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ. 103731 / 1278 / 5-5-04 (Ορθή Επανάληψη 13-5-2004) «Εφαρµογή 
νοµοθεσίας για τη διαχείριση  µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» 

� Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ. 135977 /5051 /14-12-2005 ΥΠΕΧΩ∆Ε µε τίτλο: «Πρότυπες 
Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων 
(ΧΑ∆Α)»  

� Το λοιπό ισχύον σχετικό θεσµικό πλαίσιο. 
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Εγκρίσεις/ Άδειες: 

� Την υπ. αριθµ. πρωτ. οικ. 3081/22-05-2014 Απόφαση του Τµήµατος Περιβαλλοντικού & 
Χωρικού Σχεδιασµού της Α∆ΜΘ για την: «Άδεια Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), που βρίσκεται στη θέση ‘Κουτίχα’, της ∆.Ε. Ανθεµίων ∆. 
Νάουσας ΠΕ Ηµαθίας». 

� Την υπ. αριθµ. πρωτ. οικ. 3082/22-05-2014 Απόφαση του Τµήµατος Περιβαλλοντικού & 
Χωρικού Σχεδιασµού της Α∆ΜΘ για την: «Άδεια Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), που βρίσκεται στη θέση ‘Τσαΐρια’ , της ∆.Ε Ειρηνούπολης ∆. 
Νάουσας ΠΕ Ηµαθίας». 

� Την υπ. αριθµ. πρωτ. οικ. 2887/11-05-2014 Απόφαση του Τµήµατος Περιβαλλοντικού & 
Χωρικού Σχεδιασµού της Α∆ΜΘ για την: «Άδεια Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης 
∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), που βρίσκεται στη θέση ‘Πλακένια’ της ∆.Ε. Νάουσας ∆. 
Νάουσας ΠΕ Ηµαθίας». 

 

 

6.   ΧΑΡΤΗΣ 

Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί συµβατικό 
έγγραφο. 
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Θεσσαλονίκη, Oκτώβριος 2014 
 

 

 

 

  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Σαρηγιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Μαρία Ιακωβίδου  
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

Ιωάννης Σταθακόπουλος  
Γεωπόνος 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Κατσαβέλη 
∆ιευθύντρια Μελετών  

 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
∆ιευθύντρια Συµβάσεων 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ  
 
 
 
 
 
 
 

Πετρούλα Μεντίζη 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων  

Έργων -Προµηθειών 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
µε την 851/1/22.10.2014 

 Απόφαση  του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Τσολιάνος 
∆/ντής Εποπτείας Έργων ∆υτικού Τοµέα 
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