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∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χ.Α.∆.Α. «ΜΕΤΟΧΙ – ΟΧΘΗ 
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» & «ΜΑΝΙΚΙ» 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑ∆Α «ΜΕΤΟΧΙ – ΟΧΘΕΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» & «ΜΑΝΙΚΙ» 

Οι ΧΑ∆Α βρίσκονται στη θέση «Μετόχι – Όχθες Αλιάκµονα» - «Μανίκι», του Συνοικισµού 
Μετοχίου Προδρόµου, της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνας, της ∆ηµοτικής Ενότητας Βεργίνας, 
του ∆ήµου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας. Η έκταση του ΧΑ∆Α «Μετόχι – 
Όχθες Αλιάκµονα» ανέρχεται στα 90,88στρ περίπου και η έκταση του ΧΑ∆Α «Μανίκι» στα 
49,17στρ περίπου βάσει της τοπογραφικής αποτύπωσης.  
 
Οι κεντροβαρικές συντεταγµένες των ΧΑ∆Α στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 
(ΕΓΣΑ 87) είναι: X = 353646,45, Y = 4484330,95 
Σε σχέση µε τον κυριότερο παραγωγό απορριµµάτων, δηλαδή τον οικισµό της Βέροιας οι 
ΧΑ∆Α εντοπίζονται σε ευθεία απόσταση περί τα 5,5km νότια – νοτιοανατολικά αυτού. 
Αντίστοιχα, εντός ακτίνας 5,0km από ΧΑ∆Α εντοπίζονται οι εξής εξυπηρετούµενοι οικισµοί: 
 

0,8km Β∆ από το Μετόχι Προδρόµου 

1,6km ΝΑ από την Άµµο 

2,4km Α από την Αγία Βαρβάρα 

2,8km από τον Πόρο 

 

3,1km ΒΑ από τον Προφήτη Ηλίας 

3,6km ΒΑ από τα Ασώµατα 

3,6km ΝΑ από το Κυδονωχώρι 

3,8km Β∆ από την Βεργίνα 

 

 
Πέραν των ανωτέρω, το σύνολο των υπολοίπων εξυπηρετούµενων οικισµών εντοπίζονται σε 
ευθείες αποστάσεις µεγαλύτερες των 5,0km από τους υπό εξέταση ΧΑ∆Α. 
Ο κύριος τρόπος προσέγγισης στο χώρο γίνεται µέσω της Επαρχιακής Οδού Σέρβιων – 
Αιγινείου και εν συνεχεία µέσω υφιστάµενης αγροτικής οδού που καταλήγει στους ΧΑ∆Α. 
 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η έναρξη λειτουργίας του ΧΑ∆Α «Μετόχι – Όχθες Αλιάκµονα» χρονολογείται από το 1995.  
Λειτούργησε συνολικά για 13 χρόνια, έως το έτος 2008 οπότε και σταµάτησε η λειτουργία 
του.  
Σήµερα ο ΧΑ∆Α είναι ανενεργός µετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (αρίθ. πρωτ  οικ. 200986, 28 Μαΐου 2013, Α∆Α:ΒΕΧ47ΛΛ-Σ0Χ). 
Η έναρξη λειτουργίας του ΧΑ∆Α «Μανίκι» χρονολογείται από το 2008.  
Λειτούργησε συνολικά για 3 χρόνια, έως το έτος 2011 οπότε και σταµάτησε η λειτουργία του. 
Σήµερα ο ΧΑ∆Α είναι ανενεργός µετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (αρίθ. πρωτ  οικ. Φ3.1.2/3/4705/275, 27 Μαΐου 2011, Α∆Α:ΒΕΧ47ΛΛ-Σ0Χ). 
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1.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ο εξεταζόµενος ΧΑ∆Α ξεκίνησε την λειτουργία του στο χώρο «Μετόχι-Αλιάκµονας» το 1995 
και ο χώρος «Μανίκι» ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 2005.  

∆εδοµένης της έλλειψης στοιχείων, λόγω της µη καταγραφής των εισερχόµενων ποσοτήτων 
στο ΧΑ∆Α κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, επιλέχθηκε αρχικά να γίνει εκτίµηση της 
ποσότητας των απορριµµάτων που έχουν αποτεθεί στο χώρο µε βάση τον εξυπηρετούµενο 
πληθυσµό και τη µέση ηµερήσια παραγωγή αποβλήτων για τα έτη λειτουργίας του χώρου.  

Ειδικότερα, µε βάση τα πληθυσµιακά στοιχεία από τις απογραφές των ετών 1991 – 2011, 
υπολογίστηκαν ανά έτος οι πληθυσµοί των εξυπηρετούµενων οικισµών από την έναρξη 
λειτουργίας των ΧΑ∆Α µέχρι και το έτος παύσης της λειτουργίας τους.  

Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι παραγόµενες ποσότητες των οικιακών αποβλήτων κατά τα 
έτη λειτουργίας του ΧΑ∆Α σύµφωνα µε τους συντελεστές Μέσης Ηµερήσιας Παραγωγής 
Απορριµµάτων (ΜΗΠΑ) του εγκεκριµένου Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α).  

Επιπρόσθετα, στους υπολογισµούς µε τη χρήση των συντελεστών ΜΗΠΑ, έχει 
συµπεριληφθεί η εποχιακή διακύµανση οφειλόµενη τόσο στον τουρισµό και στην έλευση 
εργατικού προσωπικού κατά τις περιόδους συγκοµιδής των αγροτικών προϊόντων, όσο και 
στους -µη διαµένοντες στην περιοχή µελέτης- επισκέπτες.  

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η µετρούµενη ποσότητα των 
απορριµµάτων δεν αντιπροσωπεύει σε καµία περίπτωση τον συνολικό όγκο των 
απορριµµάτων που έχουν διατεθεί στο χώρο από την έναρξη της λειτουργίας του καθώς το 
µεγαλύτερο ποσοστό αυτών έχει αποδοµηθεί λόγω των µεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν 
κατά καιρούς στους χώρους. 

Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων οι οποίες 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 1: Εκτιµώµενη ποσότητα Α.Σ.Α. στο ΧΑ∆Α σύµφωνα µε την πληθυσµιακή εξέλιξη 
της περιοχής 

∆ΗΜΟΣ/∆Ε ΠΛΗΘΥΣΜ
ΟΣ '91 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
΄91, τον 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Σ 2001 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
2001, τον 

Πληθυσµός 
2011 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
2011, τον 

ΒΕΡΟΙΑ 43.679 15.943 47.677 17.402 48.306 17.632 

ΒΕΡΓΙΝΑΣ 2.537 926 2.342 855 2.464 899 

∆ΟΒΡΑ 5.224 1.907 5.154 1.881 5.372 1.961 

ΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΙ∆ΟΣ 

1.993 727 1.979 722 1.646 601 

ΑΝΘΕΜΙΩΝ 7.771 2.836 7.945 2.900 7.534 2.750 

ΑΝΤΙΓΟ-
ΝΙ∆ΩΝ 5.330 1.945 5.141 1.876 4.435 1.619 

ΕΙΡΗΝΟΥ-
ΠΟΛΗΣ 

3.972 1.450 3.945 1.440 3.808 1.390 

ΑΠ. 
ΠΑΥΛΟΥ 8.062 2.943 8.549 3.120 8.818 3.219 

ΣΥΝΟΛΟ 78.568 28.677 82.732 30.197 82.383 30.070 
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η παραγωγή απορριµµάτων είναι: 
 
− Στη Βέροια περίπου 17.000 τόνοι ετησίως για το διάστηµα 1995-2011 
− Στις ∆Ε ∆οβρά, Βεργίνας και Μακεδονίδος που διέθεταν απόβλητα στο ΧΑ∆Α από το 

2006 και µετά, αθροιστικά η παραγωγή λαµβάνεται περίπου 3.500 τόνους/έτος, για το 
διάστηµα 2006-2011 

− Οι ∆Ε Ανθεµίων, Αντιγονιδών, Αποστ. Παύλου και Ειρηνούπολης ξεκίνησαν να διαθέτουν 
τα απορρίµµατά τους στο ΧΑ∆Α Μανίκι, από τα µέσα του 2009. Μάλιστα, µε βάση το 
ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε από το ∆ήµο Βέροιας, η ∆Ε Ανθεµίων διέθετε το 
ήµισυ της ποσότητας. Υπέρ ασφαλείας, η παραγωγή απορριµµάτων σε αυτές τις ∆Ε για 
τα έτη 2009 και 2010 λαµβάνεται ίση µε του 2011 

− Ειδικά για τη ∆Ε Αποστόλου Παύλου  γίνεται η παραδοχή ότι το 2009 και το 2010 διέθεσε 
το µισό της ποσότητας (3.219 τόνοι/2), διότι ακόµα λειτουργούσε και ο ΧΑ∆Α στον 
Τριπόταµο 

Για τον υπολογισµό των όγκων των παραγόµενων αποβλήτων, κρίσιµο µέγεθος θεωρείται η 
πυκνότητα ή συµπίεση των παραγοµένων αποβλήτων. Λαµβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής επιλέχθηκε ως ασφαλέστερη τιµή για την πραγµατοποίηση των 
υπολογισµών, πυκνότητα 0,6t/m3. Με βάση τις παραγόµενες ποσότητες των αποβλήτων και 
την πυκνότητα τους υπολογίστηκαν οι παραγόµενοι όγκοι κατά την περίοδο λειτουργίας του 
ΧΑ∆Α. Επίσης για τον τελικό υπολογισµό του όγκου γίνεται η παραδοχή για ποσοστό υλικού 
επικάλυψης (Υ.Ε) ίσο µε 20% κ.ό 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι όγκοι αποβλήτων ανά 
έτος λειτουργίας: 

Πίνακας 2: Εκτιµώµενος συνολικός όγκος αποβλήτων 

Έτη Ποσότητα, τόνοι Όγκος, m3/y Όγκος µε Υ.Ε, m3/y 

1995 17.000 28.333 34.000 

1996 17.000 28.333 34.000 

1997 17.000 28.333 34.000 

1998 17.000 28.333 34.000 

1999 17.000 28.333 34.000 

2000 17.000 28.333 34.000 

2001 17.000 28.333 34.000 

2002 17.000 28.333 34.000 

2003 17.000 28.333 34.000 

2004 17.000 28.333 34.000 

2005 17.000 28.333 34.000 
2006 

(προσθήκη των ∆.Ε. ∆οβρά, Βεργίνας 
και Μακεδονίδος) 

20.500 34.167 41.000 

2007 
(όµοια µε το 2006) 

20.500 34.167 41.000 

2008 
(όµοια µε το 2006) 

20.500 34.167 41.000 

2009 
(προσθήκη της ∆.Ε. Ανθεµίων κατά το 

ήµισυ, του συνόλου της ∆.Ε. 
Αντιγονιδών, του συνόλου της ∆.Ε. 
Ειρηνούπολης, και  της ∆.Ε. Αποστ. 

Παύλου κατά το ήµισυ) 

26.493 44.155 52.986 
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Έτη Ποσότητα, τόνοι Όγκος, m3/y Όγκος µε Υ.Ε, m3/y 
2010 

(όµοια µε το 2010) 
26.493 44.155 52.986 

2011 
(Προτίθεται και το υπόλοιπο της ∆.Ε. 

Αποστ. Παύλου) 
29.712 49.519 59.423 

ΣΥΝΟΛΟ 331.197 551.996 662.395 

Η κατανοµή των Α.Σ.Α στους όµορους ΧΑ∆Α «Μετόχι – Αλιάκµονα» και «Μανίκι» φαίνεται 
στον επόµενο πίνακα: 

Πίνακας 3: Εκτιµώµενη ποσότητα αποβλήτων στους όµορους ΧΑ∆Α «Μετόχι – Αλιάκµονα» και «Μανίκι» 

 ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ-
METOXI MANIKI  ΣΥΝΟΛΟ 

Έτη Ποσότητα, τόνοι 
1995 17.000  17.000 

1996 17.000  17.000 

1997 17.000  17.000 

1998 17.000  17.000 

1999 17.000  17.000 

2000 17.000  17.000 

2001 17.000  17.000 

2002 17.000  17.000 

2003 17.000  17.000 

2004 17.000  17.000 

2005 13.600 3.400 17.000 

2006 16.400 4.100 20.500 

2007 16.400 4.100 20.500 

2008 10.250 10.250 20.500 

2009 - 26.493 26.493 

2010 - 26.493 26.493 

2011 - 29.712 29.712 

ΣΥΝΟΛΟ 226.650 104.547 331.197 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς για την περίοδο λειτουργίας των ΧΑ∆Α, η συνολική 
επιβάρυνση ανέρχεται σε 662.395 m3 µε το υλικό επικάλυψης. Ωστόσο, λόγω της 
αποδόµησης των οργανικών αποθέσεων και των πυρκαγιών που λάµβαναν χώρα η 
ποσότητα αυτή αναµένεται να έχει µειωθεί. 

Γίνεται εποµένως η παραδοχή ότι λόγω πυρκαγιών και αποδόµησης ο όγκος των 
αποθέσεων είναι µειωµένος κατά 30% και ανέρχεται στα 463.676 m3 . 

Εκτιµάται ότι από το συνολικό αυτό όγκο των 463.676 m3, τα 317.310 m3 έχουν αποτεθεί 
στο ΧΑ∆Α «Μετόχι» και τα 146.366 m3 έχουν αποτεθεί στο ΧΑ∆Α «Μανίκι» . 

 

1.4 ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σύµφωνα µε την Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης – ΤΜΠΑ, τα απόβλητα 
που έχουν αποτεθεί στο χώρο είναι κατά κανόνα αστικής και γεωργικής προέλευσης. Στους 
υπό µελέτη ΧΑ∆Α διατίθονταν κατά κύριο λόγο αστικά στερεά απόβλητα καθώς επίσης 
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πράσινα και υπολείµµατα γεωργικών δραστηριοτήτων, απόβλητα εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων, ιλύες βιολογικών καθαρισµών, µεταχειρισµένα ελαστικά και µη επικίνδυνα 
βιοµηχανικά απόβλητα.  
. 

1.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύµφωνα µε στοιχεία του δήµου, ο ΧΑ∆Α «Μετόχι – Όχθες Αλιάκµονα» παραµένει 
ανενεργός από το έτος 2008 ενώ ο ΧΑ∆Α «Μανίκι» παραµένει ανενεργός από το έτος 2011.  
Εντοπίζονται βορειοδυτικά του οικισµού Μετόχι Προδρόµου και η προσέγγιση στους χώρους 
γίνεται µέσω της Επαρχιακής Οδού Σέρβιων – Αιγινείου και εν συνεχεία µέσω υφιστάµενης 
αγροτικής οδού 
Παρά το γεγονός ότι η θέση όπου αναπτύσσεται ο ΧΑ∆Α έχει πολύ µικρές κλίσεις και η 
µορφολογία της ευρύτερης περιοχής είναι σχεδόν επίπεδη, µε εξαίρεση το νότιο τµήµα, ο 
ΧΑ∆Α δεν είναι ορατός από τους πλησιέστερους οικισµούς, κυρίως λόγω της σχετικά 
µεγάλης απόστασης αυτών, καθώς επίσης και λόγω των πολύ µικρών υψοµετρικών 
διαφορών – της τάξεως των 1m-4m – που αναπτύσσονται µεταξύ των.  
Ο τρόπος διάθεσης των απορριµµάτων ήταν η απόρριψη µε διάστρωση και επικάλυψη των 
απορριµµάτων µε εδαφικό υλικό και αµµοχάλικα. Η δε συχνότητα επικάλυψης µε εδαφικό 
υλικό δεν ήταν σταθερή στο ΧΑ∆Α «Μετόχι-Αλιάκµονας» αλλά έγινε καθηµερινή τα τελευταία 
δύο έτη λειτουργίας. Στο χώρο «Μανίκι» γινόταν επικάλυψη σχεδόν καθηµερινά. Στο χώρο 
«Μετόχι-Αλιάκµονας» γινόταν καύση απορριµµάτων ενώ το τελευταίο έτος λειτουργίας 
(2008) σηµειώθηκε µεγάλη πυρκαγιά που οδήγησε στην παύση της λειτουργίας του χώρου 
«Μετόχι-Αλιάκµονας» και την έναρξη του χώρου «Μανίκι». 
Στο χώρο «Μετόχι-Αλιάκµονας» υπάρχει ανεπαρκής περιµετρική περίφραξη (διακόπτεται 
στο βορειοανατολικό τµήµα του χώρου) ενώ ο χώρος «Μανίκι» δεν διαθέτει περίφραξη, πύλη 
εισόδου καθώς και κρουνός παροχής νέρου. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί πως τόσο στο 
χώρο «Μετόχι-Αλιάκµονας» όσο και στο χώρο «Μανίκι» πρίν την έναρξη της λειτουργίας 
τους τοποθετήθηκε στη βάση όπου γίνονταν οι αποθέσεις στρώµα αργίλου προκειµένου να 
λειτουργήσει ως φραγµός. 
Η φυσιογνωµία της γύρω περιοχής δεν έχει υποστεί κάποια σηµαντική αλλοίωση από την 
ύπαρξη του ΧΑ∆Α.  

Πίνακας 4: Έργα υποδοµής ΧΑ∆Α 

Είδος  Παρατηρήσεις 

Περίφραξη ΝΑΙ και οι δύο χώροι 

Πύλη εισόδου ΝΑΙ και οι δύο χώροι 
Φυλάκιο ΝΑΙ ∆ιαστάσεων περίπου 3x6 m 
Λοιπά κτιριακά ΟΧΙ  
∆ιατάξεις ζύγισης ΟΧΙ  
Οδοποιία πρόσβασης & Κατάσταση Οδικών Έργων ΝΑΙ Χωµατόδροµος  πλάτους 6,0 - 7,0m σε καλή κατάσταση 
∆ιαχείριση οµβρίων (τάφροι) ΟΧΙ  
Αντιπυρική ζώνη & Μέτρα πυροπροστασίας ΟΧΙ Πυροσβεστικός κρουνός και στους δύο χώρους 
∆ιαχείριση βιοαερίου ΟΧΙ  
∆ιαχείριση στραγγισµάτων ΟΧΙ  

Σύστηµα µόνωσης πυθµένα ΟΧΙ 

Στο χώρο «Μετόχι – Αλιάκµονα» τοποθετήθηκε κατά την έναρξη 
λειτουργίας του σε τµήµα του πυθµένα άργιλος 
Στο χώρο «Μανίκι» τοποθετήθηκε στον πυθµένα άργιλος 
(πιθανά σε όλη την έκταση του πυθµένα) 

Σύστηµα µόνωσης επιφάνειας ΟΧΙ  
Συλλογή επιφανειακών οµβρίων ΟΧΙ  
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1.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση των 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 

• Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου 
• Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης 
• Έργα διαχείρισης οµβρίων 
• Έργα διαχείρισης βιοαερίου 
• Λήψη αντιδιαβρωτικών µέτρων 
• Λοιπά έργα υποδοµής (περίφραξη, πύλη εισόδου κ.α.) 

 

 

1.7 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

 

1.7.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Η παρούσα µελέτη αφορά την αποκατάσταση δύο  Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) στις θέσεις «Μετόχι Αλιάκµονα» και «Μανίκι», εκ των οποίων ο δεύτερος 
θα µεταφερθεί στον πρώτο. Στην περιοχή του ΧΑ∆Α «Μετόχι Αλιάκµονα» θα γίνει 
αναδιευθέτηση των υφιστάµενων, διαµόρφωση του νέου απορριµµατικού αναγλύφου 
(συµπεριλαµβανοµένων των µεταφερόµενων αποθέσεων) και αποκατάσταση µε τις 
στρώσεις τελικής κάλυψης. 

Πριν από τις εργασίες αποκατάστασης γίνονται οι εργασίες οριοθέτησης της περιοχής, εντός 
της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάµενων αποθέσεων.  

Η οριοθέτηση αυτή φαίνεται στο σχέδιο ΓΕΝ-1 «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ (ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ) της παρούσας µελέτης, µε τις 
αντίστοιχες συντεταγµένες. 

Σύµφωνα µε τις επί τόπου έρευνες και την τοπογραφική αποτύπωση η πραγµατικά 
ρυπασµένη περιοχή συνολικά ανέρχεται σε 140.007 m2, (90.888 m2 του χώρου «Μετόχι 
Αλιάκµονα» και 49.119 m2 του χώρου «Μανίκι») από τα οποία θα συλλεχθούν τα 
διασκορπισµένα απορρίµµατα και τελικά η προς αποκατάσταση περιοχή θα οριοθετηθεί στα 
60.063 m2, συµπεριλαµβανοµένης της περιµετρικής ζώνης. 

Οι εργασίες οριοθέτησης εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάµενων 
αποθέσεων περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

Εργασίες µετακίνησης υφιστάµενων αποθέσεων από όλα τα σηµεία που δεν ανήκουν στην 
οριοθετούµενη περιοχή της αποκατάστασης και τοποθέτησης τους µε κατάλληλες κλίσεις 
στην περιοχή αποκατάστασης. Από την περιοχή που αποµακρύνονται τα απορρίµµατα, θα 
λαµβάνεται και µια στρώση επιφανειακού χώµατος πάχους 0,30m προς εξυγίανση της 
έκτασης. Οι περιοχές από τις οποίες γίνεται αποµάκρυνση απορριµµάτων παρουσιάζεται στα 
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σχέδια της παρούσας µελέτης. 

Η συνολική έκταση της επιφάνειας που αποκαθίσταται, προ της κατασκευής της τελικής 
κάλυψης, µετρούµενη σε κάτοψη του απορριµµατικού αναγλύφου ισούται µε 56.952 m2, ενώ 
η αντίστοιχη κεκλιµένη επιφάνεια ισούται µε 64.275 m2. 

Η ποσότητα των µεταφερόµενων διάσπαρτων απορριµµάτων υπολογίζεται σε 116.041 m3. 

Τα έργα αποκατάστασης θα πραγµατοποιηθούν στο σύνολο της οριοθετούµενης περιοχής 
του ΧΑ∆Α.   
 

1.7.2 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

Η µετακίνηση των απορριµµάτων σχεδιάστηκε µε τρόπο που να µην αφήνει εκτεθειµένες 
ποσότητες απορριµµάτων σε κανένα σηµείο του χώρου. Ταυτόχρονα, γίνεται αναδιευθέτηση 
της απορριµµατικής µάζας, µε σκοπό την διαµόρφωση ενός λειτουργικού και αποδεκτού 
αναγλύφου. 

Οι χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης του απορριµµατικού ανάγλυφου περιλαµβάνουν 
την αναδιάταξη των απορριµµάτων, τις χωµατουργικές διαµορφώσεις - εξοµαλύνσεις των 
περιοχών περιµετρικά της περιοχής αποκατάστασης και τη µετακίνηση των διάσπαρτων 
απορριµµατικών όγκων εντός αυτής.  

Η κλίση των πρανών των απορριµµάτων που βρίσκονται στο χώρο, όπως προκύπτει από 
την τοπογραφική αποτύπωση, ποικίλουν. Στο χώρο «Μανίκι» σχηµατίζονται απορριµµατικοί 
όγκοι µικρού ύψους µε αποτοµες κλίσεις αλλά και  σκαµµένες περιοχές-λεκάνες, οι οποίες θα 
πρέπει να αποκατασταθούν και να πληρωθούνµε χώµα ώστε να µην συσσωρεύονται όµβρια 
ύδατα. Στο δε χώρο «Μετόχι Αλιάκµονα» υπάρχει ο κύριος όγκος απορριµµάτων, µεγάλου 
ύψους -25-30m- και απότοµων κλίσεων – της τάξης του 1/1,4- και επιπλέον περιµετρικά 
αυτού διάσπαρτοι λοφίσκοι. 

Το νέο ανάγλυφο διαµορφώνεται µε µετακίνηση απορριµµάτων από περιοχές µε έντονες 
κλίσεις  προς τις επιφάνειες του ΧΑ∆Α µε ηπιότερη κλίση. Τα απορρίµµατα που 
αναδιευθετώνται, όσο και αυτά που είναι διεσπαρµένα και µεταφέρονται στον κύριο όγκο του 
ΧΑ∆Α, θα συµπιέζονται πολύ καλά από τα µηχανήµατα του Αναδόχου, µε τουλάχιστον 5-7 
διελεύσεις, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόµενο εµφάνισης διαφορικών 
καθιζήσεων ή ασταθειών. Η µετακίνηση των αποθέσεων παρουσιάζεται στο σχέδιο  ∆ΙΑΜ.1 
«∆ιάγραµµα Εκσκαφών - Επιχώσεων  – ∆ιαµόρφωσης Απορριµµατικού Αναγλύφου (Προ της 
Τελικής Κάλυψη»). 

Το νέο απορριµµατικό ανάγλυφο θα έχει λοφώδη µορφή, στην κορυφή του οποίου 
διαµορφώνεται πλατώ µε κλίση 5% για την απορροή των οµβρίων. Το υψηλότερο σηµείο έχει 
απόλυτο υψόµετρο +50,00 m και το χαµηλότερο έχει απόλυτο υψόµετρο +21,50 m. Με 
γνώµονα τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών µετακινήσεων και την καλύτερη δυνατή 
ευστάθεια, η κλίση που δίδεται στα πρανή του απορριµµατικού αναγλύφου είναι 1:2,4 (υ:µ).  

Οι αναλυτικοί υπολογισµοί ποσοτήτων εκσκαφών, επιχώσεων έγιναν µέσω διατοµών και 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο παράρτηµα της παρούσας µελέτης. 

Η αρχική εργασία διαµόρφωσης του απορριµµατικού αναγλύφου αφορά στη µετακίνηση 
συνολικά 245.904 m3 απορριµµάτων συµπεριλαµβανοµένου ρυπασµένου εδάφους µε στόχο 
την αναδιαµόρφωση του αναγλύφου και τη δηµιουργία µίας εξοµαλυµένης επιφάνειας που θα 
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µπορεί να δεχθεί τις στρώσεις αποκατάστασης. 

Στην περιοχή από την οποία απλά αποµακρύνουµε τις υφιστάµενες αποθέσεις και  µετά την 
επιπλέον εκσκαφή σε βάθος 30cm, θα πραγµατοποιηθούν επιχώσεις εξυγίανσης ύψους 
30cm για την αποκατάσταση της συγκεκριµένης περιοχής.  

Επιπλέον θα απαιτηθεί ποσότητα 107.000 m3 για την επίχωση-πλήρωση των υφιστάµενων 
λεκανών του χώρου «Μανίκι» ώστε να διαµορφωθεί η τελική επιφάνεια διαµόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου όπως παρουσιάζεται  στο σχέδιο ΓΕΝ.2 «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ – 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ). Για την τελική 
διαµόρφωση του χώρου «Μετόχι Αλιάκµονα» προκύπτει όγκος εκσκαφών 39.000 m3, τα 
οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίχωση του πρώτου χώρου. 

Η τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια – απορριµµατικές αποθέσεις και στρώσεις 
αποκατάστασης – τερµατίζει υψοµετρικά στο +51,00 m και η αντίστοιχη κεκλιµένη επιφάνεια 
ισούται µε 64.275 m2 . 

Το εµβαδόν της εξωτερικής περιµέτρου του διαµορφωµένου όγκου του ΧΑ∆Α ανέρχεται σε 
60.063 m2, ενώ το εµβαδόν της εσωτερικής περιµέτρου (απορρίµµατα) σε 56.952 m2. Η 
εξωτερική περίµετρος ανέρχεται σε 1.064,59 m, ενώ η εσωτερική σε 1.045,8 m. 
  
 

1.8 ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

1.8.1 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑ∆Α  

Τα έργα διαµόρφωσης, έχουν σκοπό την διαµόρφωση του χώρου µε τέτοιο τρόπο ώστε: 

• Να πραγµατοποιηθούν οι λιγότερες δυνατές µετακινήσεις απορριµµάτων 

• Να διαµορφωθούν τέτοιες κλίσεις στο χώρο ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή της 
τελικής κάλυψης 

• Να είναι δυνατή η απορροή των οµβρίων υδάτων, εκτός ανάγλυφου 

• Να είναι κατασκευαστικά απλό 

Με την εγκατάστασή του επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί 
στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθµηση του χώρου των έργων που θα κατασκευάσει 
τοποθετώντας τα αναγκαία σώµατα για τον καθορισµό της θέσης σε οριζοντιογραφία και 
κατά µήκος τοµή των έργων, βάσει της µελέτης και του καθορισθέντος προγράµµατος 
εργασίας, τον καθαρισµό των περιοχών του έργου, τις πάσης φύσεως εκσκαφές 
περιλαµβανοµένων και των αντιστηρίξεων, την τακτοποίηση και διάθεση των προϊόντων 
εκσκαφής, την επίχωση των σκαµµάτων, τη διάστρωση και συµπύκνωση του υλικού 
επίχωσης, τη διάστρωση του πλεονάζοντος υλικού επίχωσης και την σταθεροποίηση των 
πρανών. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφής ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για 
έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία: 
α. Σχέδια των έργων µε απεικόνιση του φυσικού εδάφους. 
β. Προτάσεις που θα περιλαµβάνουν σχέδια και υπολογισµούς για όλα τα αναγκαία 
έργα είτε για τη διευθέτηση της ροής των επιφανειακών νερών προς αποµάκρυνσή τους από 
τον χώρο. 
γ. Πρόταση για τη µέθοδο συµπύκνωσης επιχωµάτων, στην οποία να περιλαµβάνονται 
και τα αποτελέσµατα ελέγχου της πυκνότητας σε ξηρή κατάσταση και µε υγρασία, µετά από 
δοκιµές που θα εκτελεστούν σε δοκιµαστικά επιχώµατα κατασκευασµένα επί τόπου. 
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Περιµετρικά του χώρου αποκατάστασης και στον πόδα του τελικού αναγλύφου  θα γίνει η 
αγκύρωση των γεωσυνθετικών υλικών. 
 

1.8.2 ΕΡΓΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑ∆Α  

Για τα έργα τελικής κάλυψης ακολουθείται η φιλοσοφία εφαρµογής πολυστρωµατικής 
κάλυψης, η δοµή της οποίας, ξεκινώντας από τη χαµηλότερη στρώση που βρίσκεται σε 
επαφή µε τα απορρίµµατα είναι η παρακάτω: 

1. Στρώση εξοµάλυνσης: Για την εξοµάλυνση του τελικού απορριµµατικού αναγλύφου, 
πάνω από  το διαµορφωµένο ανάγλυφο, τοποθετείται [µετά α) από διάστρωση και 
συµπίεση των απορριµµάτων και β) τη δηµιουργία ενιαίων κλίσεων στα πρανή και την 
οροφή του σώµατος του ΧΑ∆Α], στρώση εξοµάλυνσης πάχους 0,30m, από οµοιογενή 
εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 0,20m και χωρίς οργανικές 
ουσίες.  
 

2. Στρώση στεγανοποίησης: Η µόνωση του ΧΑ∆Α επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση 
γεωσυνθετικής αργιλικής στρώσης (G.C.L.), η χρήση της οποίας επιτρέπεται εναλλακτικά 
αντί αργιλικού φραγµού. Πρόκειται για ένα µηχανικά και θερµικά συγκολληµένο 
γεωσυνθετικό υλικό αποτελούµενο από ένα στρώµα σκόνης µπετονίτη σταθεροποιηµένο 
µε πλαστικές ίνες, ανάµεσα σε δύο στρώµατα γεωυφασµάτων. 

3. Στρώση αποστράγγισης οµβρίων: Η στρώση αποστράγγισης θα αποτελείται από 
αποστραγγιστικό γεωσύνθετο, αποτελούµενο από ενιαίο, συνεχή πυρήνα, πολυαιθυλενίου 
υψηλής πυκνότητας, µε κωνικές προεξοχές στην µία όψη, ωφέλιµου καθαρού πάχους 
(προς την πλευρά της αποστράγγισης ή της απαγωγής βιοαερίου) ≥10mm, µε 
εργοστασιακά επικολληµένο γεωύφασµα φίλτρου (στην «ενεργή» όψη), βάρους 
≥125γρ./τ.µ, σε ένα τελικό προϊόν πάχους ≥10 mm. Σε ρολά ≥4,0m. 
 

4. Στρώση επιφανείας: Η στρώση επιφανείας θα αποτελείται από Φυτόχωµα πάχους 
0,30m, και Τρισδιάστατο Γεώπλεγµα.  
 

5. Φυτεύσεις: Εξαιτίας των απότοµων κλίσεων του αναγλύφου προτείνεται η µέθοδος της 
Υδραυλικής Υδροσποράς. 

Η διατοµή της πολυστρωµατικής κάλυψης, οι χαρακτηριστικές τοµές των στρώσεων καθώς 
και η απόληξη των στρώσεων τελικής κάλυψης στον πόδα των διαµορφωµένων 
απορριµµατικών αποθέσεων, φαίνεται στο σχέδιο Λ-1 Λεπτοµέρειες Τελικής Κάλυψης της 
ΟΜΕΑ. 
 
Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται η τυπική τοµή των στρώσεων της τελικής κάλυψης συνολικού 
πάχους: περίπου 0,65m. 
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Εικόνα 1: Τυπική τοµή στρώσεων τελικής κάλυψης 

Το εµβαδόν της εξωτερικής περιµέτρου του διαµορφωµένου όγκου του ΧΑ∆Α ανέρχεται σε 
60.063m2, ενώ το εµβαδόν της εσωτερικής περιµέτρου (απορρίµµατα) σε 56.952m2. Η 
εξωτερική περίµετρος ανέρχεται σε 1.064,59m, ενώ η εσωτερική σε 1.045,8m. 

1.8.3 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Οι στόχοι της παρούσας µελέτης διευθέτησης οµβρίων είναι οι εξής: 

� Να απάγονται τα όµβρια πριν αυτά µπουν στο χώρο του ΧA∆Α και καταστρέψουν τη 
δοµική ευστάθειά του, ειδικά, σε περίπτωση πληµµυρικής απορροής, και να 
οδηγούνται µε ασφάλεια κατάντη του χώρου. 

� Να αποτρέπεται η είσοδος των όµβριων της ευρύτερης λεκάνης απορροής εντός του 
ΧΑ∆Α ώστε να µην παράγονται µεγαλύτερες ποσότητες στραγγισµάτων. 

� Να προστατεύονται, γενικά, τα φυσικά και τα τεχνητά πρανή. 

Το σύστηµα αντιπληµµυρικής προστασίας παρουσιάζεται στο σχέδιο ΓΕΝ 3 «ΓΕΝΙΚΗ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ » .  

Η αντιπληµµυρική προστασία του ΧΑ∆Α εξασφαλίζεται µέσω των ακόλουθων έργων: 

⇒ Τάφροι οµβρίων 

⇒ Φρεάτια 

⇒ Λιθορριπή προστασίας πρανών 

Η περιµετρική τάφρος αντιπληµµυρικής προστασίας κατασκευάζεται κατά µήκος της 
περιµέτρου του ΧΑ∆Α. Στόχος της τάφρου είναι η ασφαλής συλλογή και µεταφορά των 
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οµβρίων των εσωτερικών υπολεκανών, αλλά και της εξωτερικής λεκάνης ανάντι του ΧΑ∆Α, 
πριν αυτά εισχωρήσουν στη λεκάνη απόθεσης και απειλήσουν τη δοµική της ευστάθεια. Η 
τάφρος χωρίζεται σε τέσσερα επί µέρους τµήµατα. Τα τµήµατα  Τ1 & Τ2 διοχετεύουν τα 
όµβρια µέσω των φρεατίων Φ1 και Φ2 στις τάφρους Τ3 και Τ4 αντίστοιχα. Στη συνέχεια, οι 
τάφροι Τ3 και Τ4 οδηγούν τα οµβρία του ΧΑ∆Α εκτός του οικοπέδου του ΧΑ∆Α. Για την 
προστασία των πρανών κατά τη διόδευση των οµβρίων σε χαµηλότερα σηµεία µε 
κατεύθυνση τον ποταµό Αλιάκµονα, θα κατασκευαστεί λιθορριπή. 

Τα τµήµατα Τ1, Τ2, Τ3 & Τ4 είναι ορθογωνικά επενδεδυµένα µε σκυρόδεµα. 

Σηµειώνεται ότι για την κατασκευή των φρεατίων χρησιµοποιείται οπλισµένο σκυρόδεµα 
C20/25 µε χαλύβδινο οπλισµό και για την κατασκευή των ορθογωνικών τάφρων σκυρόδεµα 
C16/20 µε πλέγµα οπλισµού Τ131.  

  

 

1.8.4 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Ειδικότερα, για τη διαχείριση των στραγγισµάτων θα εκτελεστούν τα παρακάτω έργα: 

� Στο κατώτερο όριο του χώρου, θα κατασκευαστεί τάφρος όπου θα τοποθετηθεί 
διάτρητος αγωγός HDPE για τη συλλογή όσων στραγγισµάτων φθάσουν ως εκεί είτε 
ως πλευροδιηθούµενα, είτε µέσω του πυθµένα του ΧΑ∆Α. Ο αγωγός συλλογής θα 
τοποθετηθεί περιµετρικά του χώρου και τα συλλεγόµενα στραγγίσµατα θα οδηγούνται 
στα κατώτερα σηµεία της απόληξης του ΧΑ∆Α. Ο αγωγός θα έχει ονοµαστική 
διάµετρο Φ315,@10bar και θα είναι από HDPE 2ης γενιάς (ΡΕ 80, κατά ΕΝ 1220-1 και 
DIN 8074-8075) ενώ θα φέρει οπές κατά τα 2/3 του.   

� Η τάφρος όπου θα τοποθετηθεί ο αγωγός θα είναι τραπεζοειδούς διατοµής µε 
διαστάσεις (βάση 0,50m, άνοιγµα 3,50m, ύψος 0,50m και κλίση τοιχωµάτων 1:3). Η 
τάφρος θα πληρωθεί µε χαλίκι κοκκοµετρικής διαβάθµισης 16/32 µη ασβεστολιθικό 
(CaCO3 ≤ 20% κ.β.), το οποίο θα περιβάλλει τον αγωγό συλλογής. Η τάφρος θα είναι 
στεγανοποιηµένη µε συνθετική γεωµεµβράνη πάχους 1,5mm, η οποία θα 
προστατεύεται αµφίπλευρα από γεωύφασµα βάρους 200 gr/m2. Στη στέψη της 
τάφρου και προκειµένου να διαχωρίζεται το χαλίκι από τη στρώση εξοµάλυνσης 
τοποθετείται γεωύφασµα διαχωρισµού βάρους 300 gr/m2. 

• Γεωύφασµα διαχωρισµού – συγκράτησης λεπτόκοκκων:  τοποθετείται κατάλληλο 
γεωύφασµα, που προφυλάσσει την τάφρο από έµφραξη, λόγω µεταφοράς 
λεπτόκοκκων υλικών. Πρόκειται για γεωύφασµα βάρους 300g/m2. 
Το γεωύφασµα θα είναι από πολυπροπυλένιο (PP), συνεχούς νήµατος (CF), µη 
υφαντό (ΝONWOVEN), βάρους 300 g/m2 θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά : 
Μέγιστο άνοιγµα πόρων 100 µm κατά ΕΝ ΙSΟ 12956 
Βάρος 300 g/m2 κατά ΕΝ 965 
Πάχος 1.8 mm σε 2 kPa κατά EN 964/1 
Αντοχή σε διάτρηση (CBR puncture) 2 kΝ κατά ΕΝ ΙSΟ 12236 
Εφελκυστική αντοχή 10 kΝ/m κατά ΕΝ ΙSΟ 10319 
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• Γεωύφασµα προστασιας: τοποθετείται κατάλληλο γεωύφασµα, που προφυλάσσει 
την γεωµεµβράνη. Πρόκειται για γεωύφασµα βάρους 200 g/m2. 
Το γεωύφασµα θα είναι από πολυπροπυλένιο (PP), συνεχούς νήµατος (CF), µη 
υφαντό (ΝONWOVEN), βάρους 200 g/m2 θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά : πάχος ≥1,0mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστο 
βάρος 200 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ ENISO 9864), εφελκυστική αντοχή ≥9kN/m (κατά 
ΕΛΟΤ ENISO 10319), επιµήκυνση σε θραύση ≥50% (κατά ENISO 10319),αντοχή 
σε διάτρηση ≥1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-03-03-00. 
 

• Γεωµεµβράνη: Επιλέγεται λεία γεωµεµβράνη πάχους 1.5mm, κατασκευασµένη 
από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). H αγκύρωση της γεωµεµβράνης 
περιµετρικά θα γίνει σε τάφρο στη στέψη του πρανούς. 
Προδιαγραφές Ποιότητας Γεωµεµβράνης 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ελάχιστες τιµές των φυσικών και µηχανικών 
χαρακτηριστικών γεωµεµβράνης οι οποίες εξασφαλίζουν την βιωσιµότητα της 
κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της. 

Ιδιότητα Μέθοδος  
Μέτρησης 

Ελάχιστες Τιµές 

Eφελκυστική Αντοχή ∆ιαρροής (N/mm2) DIN 53455 19 
Eφελκυστική Αντοχή Θραύσης (N/mm2) DIN 53455 33 
Επιµήκυνση σε ∆ιαρροή (%) DIN 53455 12 
Επιµήκυνση σε Θραύση (%) DIN 53455 900 
Όριο Σχισίµατος (Ν/mm) DIN 53363 150 
Αντοχή σε διάτρηση (Ν) DIN 16726 5 

� Τα συλλεγόµενα στραγγίσµατα, θα καταλήγουν µε βαρύτητα σε κεντρικό φρεάτιο από 
όπου, µέσω αγωγού µεταφοράς, ο οποίος θα είναι αδιάτρητος HDPE και ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ315, θα οδηγούνται στη δεξαµενή συλλογής. Το φρεάτιο κατασκευάζεται 
από σκυρόδεµα και έχει διάµετρο Φ2000. Λεπτοµέρειες παρουσιάζονται στα 
αντίστοιχα σχέδια. 

 

1.8.5 ∆εξαµενή συλλογής στραγγισµάτων 

Για τη συλλογή των στραγγισµάτων θα τοποθετηθεί στα κατώτερα σηµεία του χώρου, 
δεξαµενή συλλογής. Η δεξαµενή συλλογής θα έχει τέτοια χωρητικότητα ώστε να µπορεί να 
παραλάβει την ποσότητα στραγγισµάτων της µέγιστης ηµερήσιας παροχής (του 
δυσµενέστερου µήνα), προσαυξηµένη κατά ένα συντελεστή ασφαλείας 1,5 (παροχή αιχµής) 
για 5 ηµέρες.  

Με βάση τους υπολογισµούς για την παραγωγή στραγγισµάτων, (βλ. πίνακας 22 ΟΜΕΑ), 
προκύπτει 32 m3/d x 1,5 x 5 = 240m3 και στρογυλλοποιώντας, χωρητικότητα 250m3. H 
δεξαµενή θα είναι ορθογωνικής διατοµής από σκυρόδεµα. Οι διαστάσεις της φαίνονται στα 
αντίστοιχα σχέδια, ενώ οι στατικοί υπολογισµοί στο ΠαράρτηµαΙ της ΟΜΕΑ. 
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1.9 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Βάσει των υπολογισµών προκύπτει ότι η µέγιστη ωριαία παραγωγή βιοαερίου 
παρουσιάστηκε ένα έτος µετά το πέρας εισόδου απορριµµάτων, δηλαδή το 2009 στον 
Αλιάκµονα (94,19 m3/hr), και το 2012 στο Μανίκι (88,12 m3/hr).  

Μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης και την ενοποίηση των δύο χώρων δηλαδή τη 
δηµιουργία ενός ενιαίου απορριµµατικού αναγλύφου (εκτίµηση το 2016), η ποσότητα 
εκτιµάται στα 146 m3/hr . 

Για τη διάθεση του βιοαερίου που παράγεται από το ΧΑ∆Α προτείνεται η κατασκευή δικτύου 

παθητικής απερίωσης µε χρήση βιόφιλτρων. Η συλλογή βιοαερίου θα πραγµατοποιηθεί µε την 

εγκατάσταση δικτύου κατακόρυφων φρεατίων άντλησης επί του απορριµµατικού αναγλύφου. Το 

δίκτυο συλλογής του βιοαερίου θα αποτελείται από τριανταένα (31) κάθετα φρεάτια, τα οποία 

χωροθετούνται στο σχηµατιζόµενο αποκατεστηµένο ανάγλυφο του χώρου. Πιο συγκεκριµένα οι 

γεωτρήσεις θα φτάνουν 1.40m από τον πυθµένα απόθεσης. Οι γεωτρήσεις αυτές θα αποτελέσουν και 

τα φρεάτια συλλογής όπου θα εγκατασταθούν οι κάθετοι αγωγοί απαγωγής του βιοαερίου. Το κάθε 

φρεάτιο θα σωληνωθεί µε πλαστικό διάτρητο σωλήνα HDPE Φ90. Η επιφάνεια του σωλήνα είναι 

διάτρητη µε οπές σε ποσοστό 20-30% περίπου. Η επιλογή του HDPE γίνεται επειδή το υλικό αυτό 

είναι χηµικά αδρανές και δεν είναι ευάλωτο στο βιοαέριο που παράγεται. Ο σωλήνας θα περιβάλλεται 

χαλίκι κατά προτίµηση µη ανθρακικής προέλευσης, δηλ. να αποτελείται όχι από ασβεστολιθικά, αλλά 

πυριτικά υλικά. Στα τελευταία 3m κάθε φρεατίου ο αγωγός θα είναι τυφλός (δεν θα φέρει οπές). Ο 

χώρος που δηµιουργείται µεταξύ φρεατίου και του αδιάτρητου σωλήνα θα πληρωθεί µε µπετονίτη, µε 

σκοπό την παρεµπόδιση της εισόδου ατµοσφαιρικού αέρα στο εσωτερικό του. Τα φρεάτια απαγωγής 

βιοαερίου θα χωροθετούνται ώστε να σχηµατίζουν µορφή ισόπλευρου τριγώνου, µε ακτίνα επιρροής 

25m.   

 

1.9.1 Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Κάθετα φρεάτια απαγωγής βιοαερίου 

Το κάθετο δίκτυο συλλογής βιοαερίου θα αποτελείται από κάθετα φρεάτια (γεωτρήσεις) τα 
οποία συνήθως δηµιουργούνται επί του τελικώς διαµορφωµένου αναγλύφου µε τη διάνοιξη 
γεωτρήσεων.  

Η χωροθέτηση των κάθετων φρεατίων συλλογής βιοαερίου γίνεται βασισµένη σε διάταξη 
ισόπλευρου τριγώνου όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Εικόνα 2: Μεθοδολογία Χωροθέτησης Φρεατίων Απαγωγής Βιοαερίου 

Τα φρεάτια θα αποτελούνται από διάτρητους αγωγούς, από HDPE, εγκιβωτισµένους σε 
χαλίκι ή αντίστοιχο υλικό που τοποθετείται περιµετρικά των αγωγών. Ο αγωγός παύει να 
είναι διάτρητος σε µία απόσταση µεταξύ 1,0 – 3 µέτρων από την επιφάνεια του ΧΑ∆Α 
(ανάλογα µε τη χωροθέτηση του φρεατίου), ενώ το τέλος του αγωγού προς τα κάτω πρέπει 
να είναι 2-3 µέτρα πάνω από τον πυθµένα της απόθεσης. Στο πάνω µέρος των αγωγών 
τοποθετούνται τα βιόφιλτρα.  

Εδώ η ακτίνα επιρροής κάθε φρεατίου λαµβάνεται ίση µε 25 m και συνεπώς τα φρεάτια θα 
πρέπει να χωροθετηθούν ανά 40 m. Το δίκτυο απαγωγής βιοαερίου αποτελείται από 
κατακόρυφες γεωτρήσεις διαµέτρου 500mm. Για το παρόν δίκτυο απαιτείται η διάνοιξη 31 
κατακόρυφων φρεατίων παθητικής απαγωγής. Η διάταξη του δικτύου κατακόρυφων 
φρεατίων συλλογής βιοαερίου παρουσιάζεται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

Η κάθε γεώτρηση θα γίνει µε γεωτρύπανο αναστρόφου κυκλοφορίας Φ500mm µε 
ταυτόχρονη καροταρία. Το γεωτρύπανο θα εισέρχεται και θα πραγµατοποιεί τη διάνοιξη της 
γεώτρησης, ενώ ταυτόχρονα θα τοποθετεί προσωρινό σωλήνα σε όλο της το βάθος. Κατόπιν 
θα δηµιουργείται «βάση» από χαλίκι πάχους 30cm και διαδοχικά θα τοποθετείται ο σωλήνας 
άντλησης Φ90 από ΗDPE, ενώ θα πληρώνονται τα πλευρικά κενά µε χαλίκι 16/32 από µη 
ασβεστολιθικό πέτρωµα, µε περιεκτικότητα λιγότερο από 5% σε CaCO3. Το χαλίκι θα 
λειτουργεί σαν φυσικό φίλτρο για την παρεµπόδιση εισροής φερτών υλικών µέσα στην 
στήλη, αλλά θα λειτουργεί και σαν «στερέωση» του αγωγού. Τέλος, αφού τοποθετηθεί ο 
σωλήνας HDPE θα αφαιρείται ο προσωρινός σωλήνας. Οι γεωτρήσεις θα εξοπλιστούν µε 
διάτρητους αγωγούς διαµέτρου 90mm από υλικό HDPE, 10atm.  

Η επιφάνεια του αγωγού θα είναι διάτρητη µε ποσοστό διάτρητης επιφάνειας προς την 
συνολική του αγωγού 10%. Η διάτρηση θα γίνει µε την διάνοιξη σχισµών οριζόντιων κατά 
µήκος του αγωγού.  

Στο αδιάτρητο τµήµα η πλήρωση της γεώτρησης γίνεται µε συµπυκνωµένο εδαφικό υλικό 
µέχρι το επάνω µισό µέτρο όπου η πλήρωση γίνεται µε άργιλο, προκειµένου να εξασφαλιστεί 
η στεγανότητα του δικτύου και την αποφυγή εισροής αέρα. 

Οι λεπτοµέρειες του φρεατίου εκτόνωσης βιοαερίου, παρουσιάζονται στο αντίστοιχο σχέδιο 
λεπτοµέρειας. 
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Βιόφιλτρο 

Ο σωλήνας του βιόφιλτρου θα είναι από HDPE και το καπάκι του θα είναι κατασκευασµένο 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Η λειτουργία του βιόφιλτρου βασίζεται σε βακτηριακή βιοµάζα που 
αναπτύσσεται σε ειδικό υπόστρωµα (φλύδες δέντρων ή ροκανίδια µε ώριµο compost) και 
αφοµοιώνει τις ουσίες που περιέχουν τα οσµαέρια. Η απόδοση καθαρισµού για ένα ορθώς 
σχεδιασµένο βιόφιλτρο κυµαίνεται µεταξύ 90 και 99%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3: Ενδεικτική διάταξη βιόφιλτρου 

 

 

 
1.10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MONITORING) 

 

1.10.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του υπογείου νερού καθώς και της στάθµης του 
υδροφόρου ορίζοντα επιλέχθηκε να διανοιχθούν τρείς γεωτρήσεις παρακολούθησης. Οι 
γεωτρήσεις θα διανοιχθούν µια ανάντη και δύο κατάντη του χώρου, όπως φαίνεται στο 
σχέδιο ΓΕΝ-5 Γενική ∆ιάταξη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.  

 
� Το βάθος της γεώτρησης επιλέγεται στα 15m. 
� Τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης και η διαδικασία ανόρυξης είναι η εξής: 
� ∆ιάνοιξη υδρογεώτρησης διαµέτρου 17 1/2΄΄. 
� Τοποθέτηση γαλβανισµένου (επεξεργασµένου εν θερµώ) χαλυβδοσωλήνα µε 

διαµήκη ραφή εσωτερικής διαµέτρου 10΄. Η σωλήνωση αυτή τα πρώτα 2 m θα είναι 
τυφλή ενώ το υπόλοιπο τµήµα µέχρι το πέρας της γεώτρησης θα είναι διάτρητο. 
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� Μεταξύ των τοιχωµάτων της διεύρυνσης των 17 1/2΄΄και του χαλυβδοσωλήνα των 
10΄΄ η υδρογεώτρηση θα πληρωθεί µε χαλίκι, το οποίο θα λειτουργεί µεν σαν φυσικό 
φίλτρο για την παρεµπόδιση εισροής φερτών υλικών µέσα στην πιεζοµετρική στήλη, 
αλλά θα λειτουργεί και σαν «στερέωση» του χαλυβδοσωλήνα . 

� Μεταξύ των τοιχωµάτων της διεύρυνσης των 17 1/2΄΄και του χαλυβδοσωλήνα των 
10΄΄, θα τοποθετηθεί ο πιεζοµετρικός σωλήνας από γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα 
διαµέτρου 1 1/2΄΄. Τα πρώτα 5 m του σωλήνα των 1 1/2΄΄θα είναι τυφλά, ενώ το 
υπόλοιπο τµήµα µέχρι το πέρας της γεώτρησης θα είναι διάτρητο.  

 
Η πιεζοµετρική στήλη θα εξέρχεται 1m από την επιφάνεια του εδάφους και θα  
προστατεύεται από τεµάχιο τσιµεντοσωλήνα Φ600 στο άνω τµήµα του οποίου, για την 
προστασία της γεώτρησης, θα υπάρχει κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο. Στο άνω άκρο της 
στήλης θα τοποθετηθεί τάπα.  
 
Η γεώτρηση θα είναι συνεχούς δειγµατοληψίας. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα 
συσκευάζονται κατάλληλα ώστε να µην αλλοιώνεται η φυσική τους υγρασία, θα 
τοποθετούνται σε ειδικά ξύλινα κιβώτια, θα περιγράφονται επί τόπου και στη συνέχεια θα 
µεταφέρονται στο εργαστήριο για την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιµών. 
 

1.10.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ  Υ∆ΑΤΩΝ 

Οι µετρούµενες παράµετροι και η συχνότητα των µετρήσεων σε ότι αφορά τη σύσταση είναι 
όµοια µε του πίνακα που αφορά τα υπόγεια ύδατα. Η στάθµη των επιφανειακών υδάτων θα 
παρακολουθείται ανά εξάµηνο. 

Η παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων πρέπει να γίνεται µε δειγµατοληψίες σε δυο 
σηµεία, ένα ανάντη του ΧΑ∆Α και ένα κατάντη.  

Στην παρούσα περίπτωση το ανάντη σηµείο δειγµατοληψίας χωροθετείται στο ψηλότερο 
σηµείο της τάφρου συλλογής οµβρίων T1 και το κατάντη σηµείο στο κατώτερο σηµείο της 
τάφρου οµβρίων Τ3, εντός του φρεατίου εκβολής. 

Οι δειγµατοληψίες των επιφανειακών υδάτων θα ακολουθούν την πρότυπη µέθοδο κατά ISO 
5667-11. Λόγω της φύσης των σηµείων δειγµατοληψίας (από την τάφρο συλλογής οµβρίων 
κατά κύριο λόγο), δεν απαιτείται εξειδικευµένος εξοπλισµός για τη λήψη των δειγµάτων.  

Οι µετρούµενες παράµετροι, είναι ίδιες µε εκείνες των υπογείων υδάτων.  

Οι χηµικές αναλύσεις θα ακολουθούν τις πρότυπες µεθόδους του “Standard Methods for the 
Evaluation of Water and Wastewater”, σύµφωνα µε τον πίνακα «Πρότυπες µέθοδοι 
αναλύσεων». 

 

1.10.3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Η πρώτη δειγµατοληψία υπογείων υδάτων θα εκτελεστεί κατά την έναρξη των εργασιών για 
να καθοριστούν οι τιµές αναφοράς για σύγκριση µε τις µελλοντικές δειγµατοληψίες. Η 
δειγµατοληψία θα γίνει τόσο από την ανάντη γεώτρηση όσο και από τις κατάντη γεωτρήσεις. 
Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η προτεινόµενη συχνότητα των δειγµατοληψιών 
είναι σύµφωνη µε τα όσα αναφέρονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους, ενώ είναι και σε 
συµφωνία µε την ΚΥΑ 114218. 
∆είγµατα θα λαµβάνονται από την επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα και από βάθος 5m 
κάτω από τη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα. 
Οι δειγµατοληψίες θα ακολουθούν την πρότυπη µέθοδο ISO 5667-11. 
Αναλυτικά τα παραπάνω παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 5: Μετρούµενες παράµετροι και συχνότητα µετρήσεων για τα υπόγεια ύδατα 

Μετρούµενες Παράµετροι Συχνότητα Μετρήσεων 
pH Κατά τη λειτουργία Κατά την µεταφροντίδα 

Οσµές 

Αγωγιµότητα 

Θολερότητα 

Θερµοκρασία 

BOD5 

COD 

TOC 

SO-4 

NH4-N 

Οργανικό Ν 

Cl- 

Zn 

As 

Cd 

Cu 

Ni 

Φαινόλες 

Φωσφορικά άλατα 

Ολικά στερεά 

Αιωρούµενα στερεά 

∆ιαλυµένα στερεά 

Στάθµη: Ανά τρίµηνο 
 

Σύσταση: Ανά τρίµηνο 

Όγκος και σύσταση: Ανά 
εξάµηνο 

Οι δειγµατοληψίες θα τελούνται µε την πρότυπη µέθοδο ISO 5667-11 και οι χηµικές 
αναλύσεις βάσει του “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, by 
AWWA, apha, wef”, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6: Πρότυπες µέθοδοι αναλύσεων 

A/A Προσδιορισµός Περιγραφή µεθόδου Standard Method 
1 pH Ηλεκτροµετρία 4500 – H B. 
2 Αγωγιµότητα Αγωγιµοµετρία 2520 B. 
3 Οσµή Threshold Odor Test 2150 B. 
4 Θολερότητα Νεφελοµετρική µέθοδος 2130 B. 
5 B.O.D. Μανοµετρία 5210 D. 
6 C.O.D. Open reflux method 5220 B. 

7 T.O.C Heated-Persulfate Oxidation 
Method 

5310 C. 

8 Ολικά στερεά Σταθµική 2540 B. 
9 Πτητικά στερεά Σταθµική 2540 E. 
10 Αιωρούµενα στερεά Σταθµική 2540 D. 
11 ∆ιαλυµένα στερεά Σταθµική 2540 C. 
12 Οργανικό άζωτο Μέθοδος Kjeldahl 4500 – Norg. B. 
13 Αµµωνία Ογκοµετρία 4500 – NH3 C. 
15 Ψευδάργυρος Ατοµική απορρόφηση 3111 Β. 
16 Νικέλιο Ατοµική απορρόφηση 3111 Β. 
17 Χαλκός Ατοµική απορρόφηση 3111 Β. 
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A/A Προσδιορισµός Περιγραφή µεθόδου Standard Method 
18 Αρσενικό Ατοµική απορρόφηση 3111 Β. 
20 Κάδµιο Ατοµική απορρόφηση 3111 Β. 
21 Χλωριούχα Ογκοµετρία 4500 – Cl B. 
23 Φωσφορικά Μέθοδος stannous chloride 4500 – P D. 
24 Θειϊκά (SO-4) Φωτοµετρία 4500 – SO4 – E. 
25 Φαινόλες Φωτοµετρία 5530 D. 

 

 

1.10.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 

Το πρόγραµµα παρακολούθησης των καθιζήσεων αφορά το µακροχρόνιο έλεγχο του τελικού 
αναγλύφου του ΧΑ∆Α. Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός δικτύου “µαρτύρων”, σε συνδυασµό 
µε ορισµένες αφετηρίες χωροστάθµησης (repere). 

Για τον έλεγχο των υποχωρήσεων θα τοποθετηθούν επί της τελικής κάλυψης του  
αποκατεστηµένου χώρου σε κάνναβο των 50m, 18 µάρτυρες παρακολούθησης 
µετακινήσεων των απορριµµάτων (κατά x,y,z).  

Η συχνότητα µετρήσεων στους µάρτυρες θα είναι στην αρχή µηνιαία από την έναρξη των 
εργασιών ως την περάτωσή τους, στη συνέχεια τριµηνιαία για ένα έτος και τέλος 6µηνιαία 
µέχρι το πέρας της επιτήρησης του έργου.  

Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η αξιοποίηση των αρχικών µετρήσεων για τον έλεγχο των 
θεµελιώσεων και των διαµορφώσεων που θα γίνουν κατά τις εργασίες διαµόρφωσης του 
χώρου. Οι µετρήσεις θα καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων. 

Ο κάθε µάρτυρας συντίθεται από µεταλλική βάση (0,30m2) από λαµαρίνα 4 mm και έναν ιστό 
ύψους 2m (χαλυβδοσωλήνας βαρέου τύπου, διαµέτρου 2΄΄). Ο ιστός είναι κολληµένος στο 
κέντρο της µεταλλικής βάσης. Η βάση τοποθετείται σε µία ρηχή εκσκαφή 0,50 m περίπου 
µέσα στη στρώση της τελευταίας κάλυψης, πάνω, σε σκυρόδεµα καθαριότητας 5 cm. 
Ακολουθεί σκυρόδεµα (έρµα) 15 cm επάνω από την πλάκα. Η υπόλοιπη εκσκαφή επιχώνεται 
µε αµµοχάλικο κάλυψης. Σκαρίφηµα του µάρτυρα καθίζησης φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

Ιδιαίτερη σηµασία προσδίδεται στην αντισκωριακή προστασία, έτσι ώστε το υλικό να διατηρεί 
την ακεραιότητά του σε περίοδο τουλάχιστον 20 χρόνων (χρήση δύο στρώσεων 
αντισκωριακής προστασίας και 2 στρώσεων από «ντουκόχρωµα»). 

Ο κωδικός µάρτυρα θα συµφωνείται µε την αρµόδια υπηρεσία και θα φέρεται χαραγµένος 
στο πλευρό του σωλήνα ακριβώς κάτω από το πώµα.  

Οι µάρτυρες χωροσταθµούνται µε απλές γεωδαιτικές µεθόδους (γεωµετρική χωροστάθµιση) 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η κατανοµή του δικτύου των µαρτύρων στο εσωτερικό του 
ΧΑ∆Α, και λεπτοµέρεια κατασκευή τους φαίνονται στα σχετικά σχέδια. 
 

1.11 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

 

1.11.1 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιλαµβάνει τη διαδικασία ανάπλασης του ΧΑ∆Α. 
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιλαµβάνει συγκέντρωση στοιχείων του υπό µελέτη 
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χώρου όπως: τοπογραφικά διαγράµµατα, κλίσεις πρανών, κλιµατικές συνθήκες της 
περιοχής.  
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι δηµιουργία ενός χώρου πρασίνου (όπου αυτό είναι 
εφικτό λόγω της διαµόρφωσης του τελικού αναγλύφου), που στοχεύει αφενός µεν στην 
αποκατάσταση του χώρου διάθεσης απορριµµάτων, αφετέρου δε στην οικολογική 
επανένταξή του στο ευρύτερο οικοσύστηµα.  
Το σύνολο της προς αποκατάσταση χωµατερής αποτελεί χώρο διαθέσιµο προς φύτευση. 
Στην διαµόρφωση του τοπίου λαµβάνεται υπόψη η όλη οργάνωση του χώρου και η 
διαµόρφωση των ισοϋψών του εδάφους.  
 

1.11.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 

Για το συγκεκριµένο ΧΑ∆Α επιλέγεται η φύτευση να γίνει µε µια µέθοδο που αναφέρεται µε το 
γενικό όρο Υδροσπορά και εφαρµόζεται σε απότοµες, κεκλιµένες και δυσπρόσιτες 
επιφάνειες. Συνίσταται στην εκτόξευση υδατικού διαλύµατος που περιέχει µίγµα σπόρων, 
λίπασµα και άλλα βοηθητικά προϊόντα στις προς σπορά επιφάνειες µε σκοπό τη δηµιουργία 
ενός φυσικού λειµώνα. 
 

1.11.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ  

Οι φυτευτικές εργασίες περιλαµβάνουν τις εργασίες προµήθειας και µεταφοράς κηπευτικού 
χώµατος στο σηµείο όπου γίνεται το έργο, όπου διαµορφώνεται κατά προσέγγιση η 
επιφάνεια του εδάφους και αφαιρούνται τα αργά υλικά.  
 

1.11.4 ΚΗΠΑΙΟ ΧΩΜΑ 

Στην τελική κάλυψη του αναγλύφου προβλέπεται να γίνει στρώση από κατάλληλο φυτόχωµα, 
εντός των γεωκυψελών.  To φυτόχωµα (κηπαίο χώµα) που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι 
απαλλαγµένο από µπάζα και διάφορες άλλες προσµίξεις και θα είναι χαλαρής δοµής, µε 
σύσταση αµµοπηλώδη ή αµµοαργιλώδη, µε ΡΗ γύρω στο 7 και θα προέρχεται από καλά 
στραγγιζόµενη περιοχή. Πρέπει να έχει άριστες φυσικοχηµικές ιδιότητες, συσωµατώδη υφή, 
καλή υδατοπερατότητα και υδατοϊκανότητα και τέλος να είναι απαλλαγµένο από αυξηµένες 
ποσότητες αλάτων και ξένων υλών. Αν χρειάζεται, θα γίνει βελτίωση της σύστασης του 
εδάφους µε κατάλληλα βελτιωτικά.  
 

1.11.5 ΛΕΙΜΩΝΑΣ 

Το προτεινόµενο µίγµα σπόρων έχει ως ακολούθως: 
 

Έιδος φυτού % 
Lolium ridigum 10 
Festuca arundinacea Samantha 15 
Festuca ovina scilla 10 
Cynodon dactylon 15 
Agrostis stolonifera prominent 20 
Dactylis glomerata micol 5 
Trifolium repens huia 5 
Trifolium hybridum aurora 10 
Thymus vulgaris 5 
Origanum vulgare 5 

 

Το µίγµα σπόρων που εφοδιάζεται θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις και τους 
κανόνες του Π.∆.365/2002(Φ.Ε.Κ.Α’ 365/10.12.02). 
Οι σπόροι θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, καθαροί, ώριµοι, απολυµασµένοι και 
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απεντωµωµένοι και να έχουν βλαστικότητα πάνω από 85% και χρώµα στιλπνό. 
Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και αποθήκευσης, οι σπόροι θα πρέπει να προστατεύονται 
από συνθήκες υψηλής υγρασίας και θερµοκρασίας καθώς επίσης και από τα τρωκτικά.Το 
µίγµα θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο και να µεταφερθεί στη θέση του έργου σε 
σφραγισµένους σάκους µε καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: 
 

� Τα είδη των σπόρων και η επί τοις εκατό αναλογία τους 
� Ο βαθµός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%) 
� Ο βαθµός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 85%) 
� Ο αριθµός των καθαρών ζωντανών σπόρων 
� Ο χρόνος παραγωγής 
� Η επωνυµία του οίκου παραγωγής 

 
Όλοι οι σάκοι θα πρέπει να ανοίξουν παρουσία του επιβλέποντα το έργο. Η ποσότητα 
σπόρου θα είναι περίπου 20gr για κάθε τετραγωνικό µέτρο επιφανείας. Η ελάχιστη σύνθεση 
των υλικών για την υδραυλική υδροσπορά, για κάθε 1.000 m2 επιφανείας, πρέπει να 
περιέχει τα ακόλουθα υλικά: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 Σπόρος (µίγµα) 20kg 
2 Υλικά επικάλυψης – Κυτταρίνη ή ίνες ξύλου 200kg – 400kg αντιστοίχως 
3 Χηµικό λίπασµα 30kg 
4 Οργανικό λίπασµα (ειδικής σύνθεσης) Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του οίκου παρασκευής 
5 Σταθεροποιητικό εδάφους, κόλλα Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του οίκου παρασκευής 

 
Για την εκτέλεση της εργασίας θα απαιτηθεί η χρήση υδροσπορέα µε ειδικό βυτίο 
υδροσποράς µε αναδευτήρες, ισχυρή αντλία, ειδικό εκτοξευτήρα µε ακροφύσια και σύστηµα 
ανάδευσης. 
Περιλαµβάνονται οι παρακάτω επιµέρους εργασίες: 
 

� Σπορά της επιφάνειας απουσία ανέµου. Η διανοµή του µίγµατος πρέπει να είναι 
οµοιογενής και έτσι δέον να γίνεται σε δύο φάσεις προς αντίθετες κατευθύνσεις για να 
δηµιουργηθεί οµοιογενής και οµοιόµορφος χλοοτάπητας. Τα 2/3 της ποσότητας των 
υλικών για κάθε στρέµµα επιφάνειας που θα σπαρθεί πέφτουν στην 1η φάση ενώ το 
υπόλοιπο 1/3 στις επόµενες µία ή δύο φάσεις. Μεταξύ των δύο φάσεων σποράς 
πρέπει να περάσουν 6 έως 10hr, ώστε να σταθεροποιηθεί το προσκολλητικό 
σκεύασµα της προηγούµενης φάσης. 

� Άρδευση της επιφάνειας που σπάρθηκε, µε εκτόξευση νερού για άρδευση από 
κατάλληλους εκτοξευτήρες σε περίπτωση που δεν  υπάρξουν οι απαραίτητες 
βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου µήνα από την υδροσπορά.  

� Λίπανση µε ελεύθερο χλωρίου λίπασµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 8,0cm. 
 
Επιτυχής θεωρείται η υδροσπορά για µια περιοχή όπως αυτή του συγκεκριµένου ΧΑ∆Α  
εφόσον το ποσοστό καλυψης υπερβεί τελικά το 65%. Η καταλληλότερη επόχη για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι από τον µήνα Νοέµβριο έως τον Μάρτιο. 
 
 

1.12 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ  

 

1.12.1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Στο παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή ισχυρής περίφραξης από σιδηροπασσάλους 
γαλβανισµένους διατοµής σχήµατος Γ (γωνιώδεις) 50x50x5 mm, σε συνδυασµό µε δικτυωτό 
ροµβοειδές γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα βρόγχων 5x5cm και αντηρίδες διατοµής ίδιας µε 
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αυτής των σιδηροπασσάλων. Οι πάσσαλοι θα τοποθετούνται σε απόσταση 2m µεταξύ τους 
και σε ύψος 2m από το έδαφος. Η περίφραξη θα διαθέτει ενίσχυση από σύρµα πάχους 4mm 
σε όλο το µήκος της. Η πάκτωσή τους θα γίνεται σε βάση από σκυρόδεµα, διατοµής 
30x40cm και βάθους 30cm. 
Ανά 6m θα τοποθετηθούν αντηρίδες από µορφοσίδηρο ίδιας διατοµής µε αυτήν των 
κατακόρυφων πασσάλων. Οι αντηρίδες θα είναι πακτωµένες σε βάση από σκυρόδεµα, 
διαστάσεων 40x40x40cm και θα ενωθούν µε τους πασσάλους µε ηλεκτροσυγκόλληση.  
Οι βάσεις πάκτωσης των σιδηροπασσάλων και των αντηρίδων τους θα κατασκευαστούν από 
σκυρόδεµα C12/15. 
Η ακριβής διάταξη και θέση της περίφραξης στο χώρο φαίνεται στο σχέδιο γενικής διάταξης 
των έργων, ενώ η λεπτοµερής κατασκευαστική περιγραφή της περίφραξης φαίνεται στο 
αντίστοιχο σχέδιο λεπτοµερειών. 
 

1.12.2 ΠΥΛΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Η κεντρική πύλη εισόδου του ΧΑ∆Α θα αποτελείται από δύο πλαίσια. Θα έχει συνολικό 
πλάτος 5,60 m. Η πύλη αποτελείται από δύο υποστυλώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
διαστάσεων 30 x 30 cm και ύψους 2,00 m. Οι θύρες θα είναι ανοιγόµενες και θα 
κατασκευαστούν από ενισχυµένη κοιλοδοκό σιδήρου 100 x 100 x 3 mm. Για το άνοιγµα των 
δύο φύλλων θα χρησιµοποιηθούν έξι µεντεσέδες βαρέως τύπου για την σωστή λειτουργία και 
την ασφάλεια της πόρτας, ενώ κάθε πλαίσιο θα διαθέτει έναν τροχό κύλισης. Εσωτερικά το 
κάθε πλαίσιο θα καλύπτεται από συρµατόπλεγµα ίδιο µε αυτό της περίφραξης Ο ωφέλιµος 
χώρος διέλευσης καθορίζεται από την απόσταση µεταξύ των υποστυλωµάτων, η οποία είναι 
5,0 m.  
Η πόρτα θα ανοιγοκλείνει χειροκίνητα και θα κλειδώνει ώστε να επιτρέπεται η  είσοδος σε 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.  
 

1.12.3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α 

Στην είσοδο του ΧΑ∆Α θα τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριών όπου θα αναγράφονται: 

i. Τίτλος έργου 
ii. Το όνοµα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο το Φορέα 
iii. Υλοποίησης / Επίβλεψης / ∆ιαχείρισης (λειτουργίας) 
iv. Ανάδοχος του Έργου 
v. Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης 

 
(Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά. Η πινακίδα πληροφοριών θα είναι σύµφωνη µε τις σχετικές 
απαιτήσεις του χρηµατοδοτικού προγράµµατος στο οποίο έχουν ενταχθεί). 
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∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χ.Α.∆.Α. «ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ» ή 
«ΚΑΨΟΥΡΕΣ» 

 

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑ∆Α «ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ» 

Ο υπό µελέτη ΧΑ∆Α εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μακροχωρίου, της ∆ηµοτικής Ενότητας Απ.Παύλου, µε τη συνολική του έκταση να ανέρχεται 
στα 39,0στρ περίπου βάσει της τοπογραφικής αποτύπωσης και να καταλαµβάνεται από τα 
απορρίµµατα στο σύνολο της.  
Οι κεντροβαρικές συντεταγµένες του ΧΑ∆Α στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 
(ΕΓΣΑ 87) είναι: 

X = 351742,66, Y = 4492137,98 
Σε σχέση µε τον κυριότερο παραγωγό απορριµµάτων, δηλαδή τον οικισµό του 
Μακροχωρίου, ο ΧΑ∆Α εντοπίζεται σε ευθεία απόσταση περί τα 1,3km βόρεια αυτού. 
Αντίστοιχα, εντός ακτίνας 5,0km από ΧΑ∆Α εντοπίζονται οι εξής εξυπηρετούµενοι οικισµοί: 

0,9 km νοτιοανατολικά από τη Νέα Λυκόγιαννη 

1,8 km νότια από τη Νέα Νικοµήδεια 

 

 

2,8 km νοτιοανατολικά από τον ∆ιαβατό  

3,1 km νοτιοανατολικά από την Παλαιά 
Λυκόγιαννη  

 

Πέραν των ανωτέρω, το σύνολο των υπολοίπων εξυπηρετούµενων οικισµών εντοπίζονται σε 
ευθείες αποστάσεις µεγαλύτερες των 5,0km από τον εξεταζόµενο ΧΑ∆Α. 
Ο κύριος τρόπος προσέγγισης στο χώρο γίνεται µέσω της Επαρχιακής Οδού Αλεξάνδρειας – 
Κοζάνης και εν συνεχεία µέσω υφιστάµενου ασφαλτοστρωµένου δηµοτικού οδικού δικτύου 
που καταλήγει στο ΧΑ∆Α. 
 

2.2  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η έναρξη λειτουργίας του ΧΑ∆Α χρονολογείται από το 1998.  
Λειτούργησε συνολικά για 12 χρόνια, έως το έτος 2010 οπότε και σταµάτησε η λειτουργία 
του. Σήµερα ο ΧΑ∆Α είναι ανενεργός µετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας (αρίθ. πρωτ  οικ. Φ3.1.2/3/4705/275, 27 Μαΐου 2011, Α∆Α:ΒΕΧ47ΛΛ-Σ0Χ). 
Ο ΧΑ∆Α εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις ανάγκες της νυν ∆ηµοτικής Ενότητας Αποστόλου 
Παύλου, καθ’ όλη τηw διάρκεια λειτουργίας του. 
 

2.3  ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ο εξεταζόµενος ΧΑ∆Α ξεκίνησε την λειτουργία του  το 1998.  
∆εδοµένης της έλλειψης στοιχείων, λόγω της µη καταγραφής των εισερχόµενων ποσοτήτων 
στο ΧΑ∆Α κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, επιλέχθηκε αρχικά να γίνει εκτίµηση της 
ποσότητας των απορριµµάτων που έχουν αποτεθεί στο χώρο µε βάση τον εξυπηρετούµενο 
πληθυσµό και τη µέση ηµερήσια παραγωγή αποβλήτων για τα έτη λειτουργίας του χώρου.  
Ειδικότερα, µε βάση τα πληθυσµιακά στοιχεία από τις απογραφές των ετών 1991 – 2011, 
υπολογίστηκαν ανά έτος οι πληθυσµοί των εξυπηρετούµενων οικισµών από την έναρξη 
λειτουργίας του ΧΑ∆Α µέχρι και το έτος παύσης της λειτουργίας του, το 2010. Ο ΧΑ∆Α στον 
Τριπόταµο εξυπηρετούσε το ∆ήµο Αποστόλου Παύλου, νυν ∆ηµοτική Ενότητα του νέου 
∆ήµου Βέροιας. 
Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ήµου Βέροιας, η ∆Ε Αποστόλου Παύλου, 
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εξυπηρετούνταν και από το ΧΑ∆Α Μανίκι από τα µέσα του 2009 και µέχρι την παύση 
λειτουργίας του ΧΑ∆Α αυτού, το 2011. 
Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι παραγόµενες ποσότητες των οικιακών αποβλήτων κατά τα 
έτη λειτουργίας του ΧΑ∆Α σύµφωνα µε τους συντελεστές Μέσης Ηµερήσιας Παραγωγής 
Απορριµµάτων (ΜΗΠΑ) του εγκεκριµένου Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α).  
Επιπρόσθετα, στους υπολογισµούς µε τη χρήση των συντελεστών ΜΗΠΑ, έχει 
συµπεριληφθεί η εποχιακή διακύµανση οφειλόµενη τόσο στον τουρισµό και στην έλευση 
εργατικού προσωπικού κατά τις περιόδους συγκοµιδής των αγροτικών προϊόντων, όσο και 
στους -µη διαµένοντες στην περιοχή µελέτης- επισκέπτες.  
Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι παραγόµενες ποσότητες αποβλήτων οι οποίες 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 7: Εκτιµώµενη ποσότητα Α.Σ.Α. στο ΧΑ∆Α σύµφωνα µε την πληθυσµιακή εξέλιξη 
της περιοχής 

∆Ε 
ΠΛΗΘΥΣΜ

ΟΣ '91 
ΑΠΟΡ/ΤΑ 
΄91, τόνοι 

ΠΛΗΘΥΣΜ

ΟΣ 2001 
ΑΠΟΡ/ΤΑ 

2001, τόνοι 
ΠΛΗΘΥΣΜ

ΟΣ 2011 
ΑΠΟΡ/ΤΑ 

2011, τόνοι 

ΑΠ. 
ΠΑΥΛΟΥ 

8.062 2.943 8.549 3.120 8.818 3.219 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η παραγωγή απορριµµάτων ανέρχεται στους 
3.000 τόνους ετησίως περίπου. Λαµβάνοντας 13 έτη λειτουργίας (1998-2010) και µειώνοντας 
στο ήµισυ την ποσότητα του 2009 και του 2010 (παραδοχή), λόγω εξυπηρέτησης και από το 
ΧΑ∆Α Μανίκι, προκύπτει συνολική ποσότητα αποθέσεων 35.781 τόνοι. Να σηµειωθεί ότι 
υπέρ ασφαλείας, οι ποσότητες του 2009 και 2010 λαµβάνονται ίσες µε 3.219 τόνοι. 
Για τον υπολογισµό των όγκων των παραγόµενων αποβλήτων, κρίσιµο µέγεθος θεωρείται η 
πυκνότητα ή συµπίεση των παραγοµένων αποβλήτων. Λαµβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής επιλέχθηκε ως ασφαλέστερη τιµή για την πραγµατοποίηση των 
υπολογισµών, πυκνότητα 0,6t/m3. Με βάση τις παραγόµενες ποσότητες των αποβλήτων και 
την πυκνότητα τους υπολογίστηκε ότι ο όγκος των αποθέσεων ανέρχεται στα 59.636 m3.  
Θεωρώντας ποσοστό υλικού επικάλυψης ίσο µε 20% κ.ό προκύπτει συνολικός όγκος 
αποθέσεων 71.563 m3. 
 

2.4  ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Σύµφωνα µε την Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης – ΤΜΠΑ, εκτιµάται ότι στο 
χώρο έχουν αποτεθεί κατά 80% (ή 57.250 m3) Αστικά Στερεά Απόβλητα και γεωργικά 
υπολείµµατα, και κατά 20% (ή 14.313 m3) υλικά εκσκαφών 
. 

2.5  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύµφωνα µε την Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης – ΤΜΠΑ, η υφιστάµενη 
κατάσταση στο χώρο συνοψίζεται ως εξής: 

i. Έκταση ρυπασµένης επιφάνειας: Σύµφωνα µε την τοπογραφική αποτύπωση, ο 
εξεταζόµενος ΧΑ∆Α αναπτύσσεται σε µια έκταση περίπου 39,0 στρ και καταλαµβάνεται 
από απορρίµµατα στο σύνολο της. 

ii. Ύψος απορριµµατικού αναγλύφου: Το ύψος του απορριµµατικού αναγλύφου είναι κατά 
µέσο όρο 1,00 - 1,50m µε µέγιστο ύψος τα 4,00m. 

iii. Κλίση απορριµµατικού αναγλύφου - Ευστάθεια: Η κλίση της άνω επιφάνειας του 
απορριµµατικού ανάγλυφου είναι µικρότερη από 3%. Αναφορικά µε την ευστάθεια των 



K:\ΧΑ∆Α\cons\2 εργολαβιες\ΧΑ∆Α Β-Ν\tefhi\5441_ΤΡ.doc                             25                                          WA/WM/15/5441/Β02 

 

πρανών που έχουν δηµιουργηθεί από την απόθεση στο ΧΑ∆Α επισηµαίνεται ότι στο 
σύνολο της περιοχής δεν παρατηρήθηκαν έντονα φαινόµενα αστάθειας. Συνεπώς, η 
ευστάθεια των πρανών χαρακτηρίζεται εξασφαλισµένη λόγω των ήπιων κλίσεων. 

iv. Υφιστάµενες υποδοµές: Ο εν λόγω ΧΑ∆Α διαθέτει ανεπαρκή έργα υποδοµής. Στον 
επόµενο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το είδος των έργων που εντοπίστηκαν στο 
χώρο.  

Πίνακας 8: Έργα υποδοµής ΧΑ∆Α 

Είδος  Παρατηρήσεις 

Περίφραξη ΝΑΙ 

Μερική περίφραξη κατά µήκος του διερχόµενου 
αγροτικού δρόµου παράλληλα του ΧΑ∆Α από 
την οποία έχει κλαπεί το συρµατόπλεγµα και 
έχουν αποµείνει οι τσιµεντένιοι πασσάλου 

Πύλη εισόδου ΟΧΙ Yπάρχει ανάχωµα για την αποτροπή εισόδου 
Φυλάκιο ΟΧΙ  
Λοιπά κτιριακά ΟΧΙ  
∆ιατάξεις ζύγισης ΟΧΙ  

Οδοποιία πρόσβασης & Κατάσταση 
Οδικών Έργων ΝΑΙ 

Ασφαλτοστρωµένο δηµοτικό οδικό δίκτυο 
πλάτους 7,0m περίπου. ∆ιατηρείται σε καλή 

κατάσταση 
∆ιαχείριση οµβρίων (τάφροι) ΟΧΙ  
Αντιπυρική ζώνη & Μέτρα 
πυροπροστασίας ΟΧΙ  

∆ιαχείριση βιοαερίου ΟΧΙ  

∆ιαχείριση στραγγισµάτων ΟΧΙ  

Σύστηµα µόνωσης πυθµένα ΟΧΙ  
Σύστηµα µόνωσης επιφάνειας ΟΧΙ  
Συλλογή επιφανειακών οµβρίων ΟΧΙ  

v. Χρήσεις γής: Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η περιοχή της ∆.Ε. Αποστόλου 
Παύλου (εξυπηρετούµενη περιοχή) αποτελείται στο σύνολό της από αγροτικές τοπικές 
κοινότητες.  

Ειδικότερα, η έκταση του εξεταζόµενου ΧΑ∆Α εντοπίζεται εντός εκτάσεων που 
καλύπτονται από καλλιεργούµενες εκτάσεις και ειδικότερα από δενδρώδεις καλλιέργειες 
(οπωροφόρα δένδρα). 
Για την ∆ηµοτική Ενότητα Αποστόλου Παύλου δεν έχει θεσµοθετηθεί Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο ή ΣΧΟΟΑΠ. Επίσης δεν έχει εκπονηθεί µέχρι σήµερα ένα νέο ΓΠΣ, 
που να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα του ενιαίου πλέον ∆ήµου Βέροιας.  
Τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στις χρήσεις γης στο γήπεδο 
και στην άµεση περιοχή αυτού. 

vi. Τρόπος διάθεσης των απορριµµάτων: γινόταν απόρριψη των αποβλήτων και κατόπιν 
διάστρωση και επικάλυψη µε εδαφικό υλικό και αµµοχάλικα. Η απόρριψη δεν γινόταν επί 
του φυσικού αναγλύφου, αλλά λαµβάνανε χώρα εκσκαφές µε σκοπό τη δηµιουργία 
ορυγµάτων για την απόθεση τω αποβλήτων. Η συχνότητα επικάλυψης µε εδαφικό υλικό 
δεν ήταν σταθερή (εβδοµαδιαία έως µηνιαία). Επιπλέον, γινόταν καύση των 
απορριµµάτων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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2.6  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 

• Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου 
• Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης 
• Έργα διαχείρισης οµβρίων 
• Λήψη αντιδιαβρωτικών µέτρων (ανάπτυξη πρασίνου) 
• Λοιπά έργα υποδοµής (περίφραξη, πύλη εισόδου κ.α.) 

 

2.7  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

 

2.7.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Πριν από τις εργασίες αποκατάστασης γίνονται οι εργασίες οριοθέτησης της περιοχής, εντός 
της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάµενων αποθέσεων.  
Η οριοθέτηση αυτή φαίνεται στο σχέδιο ΓΕΝ.1 «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ (ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ) της Οριστικής µελέτης, µε τις 
αντίστοιχες συντεταγµένες. 
Σύµφωνα µε τις επί τόπου έρευνες και την τοπογραφική αποτύπωση η πραγµατικά 
ρυπασµένη περιοχή ανέρχεται σε 39.019 m2 , από τα οποία θα συλλεχθούν τα 
διασκορπισµένα απορρίµµατα και τελικά η προς αποκατάσταση περιοχή θα οριοθετηθεί στα 
16.446 m2, συµπεριλαµβανοµένης της περιµετρικής ζώνης. 
Οι εργασίες οριοθέτησης εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάµενων 
αποθέσεων περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
Εργασίες µετακίνησης υφιστάµενων αποθέσεων από όλα τα σηµεία που δεν ανήκουν στην 
οριοθετούµενη περιοχή της αποκατάστασης και τοποθέτησης τους µε κατάλληλες κλίσεις 
στην περιοχή αποκατάστασης. Από την περιοχή που αποµακρύνονται τα απορρίµµατα, θα 
λαµβάνεται και µια στρώση επιφανειακού χώµατος πάχους 0,30m προς εξυγίανση της 
έκτασης. Οι περιοχές από τις οποίες γίνεται αποµάκρυνση απορριµµάτων παρουσιάζεται στα 
σχέδια της παρούσας µελέτης. 
Η συνολική έκταση της επιφάνειας που αποκαθίσταται, προ της κατασκευής της τελικής 
κάλυψης, µετρούµενη σε κάτοψη του απορριµµατικού αναγλύφου ισούται µε 11.625,24m2, 
ενώ η αντίστοιχη κεκλιµένη επιφάνεια ισούται µε 12.108m2. 
Η ποσότητα των µεταφερόµενων διάσπαρτων απορριµµάτων υπολογίζεται σε 40.929,0m3. 
Τα έργα αποκατάστασης θα πραγµατοποιηθούν στο σύνολο της οριοθετούµενης περιοχής 
του ΧΑ∆Α.   
 

2.7.2 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

Η µετακίνηση των απορριµµάτων σχεδιάστηκε µε τρόπο που να µην αφήνει εκτεθειµένες 
ποσότητες απορριµµάτων σε κανένα σηµείο του χώρου. Ταυτόχρονα, γίνεται αναδιευθέτηση 
της απορριµµατικής µάζας, µε σκοπό την διαµόρφωση ενός λειτουργικού και αποδεκτού 
αναγλύφου. 
Οι χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης του απορριµµατικού ανάγλυφου περιλαµβάνουν 
την αναδιάταξη των απορριµµάτων, τις χωµατουργικές διαµορφώσεις - εξοµαλύνσεις των 
περιοχών περιµετρικά της περιοχής αποκατάστασης και τη µετακίνηση των διάσπαρτων 
απορριµµατικών όγκων εντός αυτής.  
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Το νέο ανάγλυφο διαµορφώνεται µε µετακίνηση απορριµµάτων από περιοχές µε έντονες 
κλίσεις  προς τις επιφάνειες του ΧΑ∆Α µε ηπιότερη κλίση. Τα απορρίµµατα που 
αναδιευθετώνται, όσο και αυτά που είναι διεσπαρµένα και µεταφέρονται στον κύριο όγκο του 
ΧΑ∆Α, θα συµπιέζονται πολύ καλά από τα µηχανήµατα του Αναδόχου, µε τουλάχιστον 5-7 
διελεύσεις, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόµενο εµφάνισης διαφορικών 
καθιζήσεων ή ασταθειών. Η µετακίνηση των αποθέσεων παρουσιάζεται στο σχέδιο ∆ΙΑΜ.1 
«∆ιάγραµµα Εκσκαφών - Επιχώσεων  – ∆ιαµόρφωσης Απορριµµατικού Αναγλύφου (Προ της 
Τελικής Κάλυψης») της Οριστικής Μελέτης. 
Το νέο απορριµµατικό ανάγλυφο θα έχει λοφώδη µορφή, στην κορυφή του οποίου 
διαµορφώνεται πλατώ µε κλίση 5% για την απορροή των οµβρίων. Επιπλέον, το υψηλότερο 
σηµείο έχει απόλυτο υψόµετρο +35,25m και το χαµηλότερο έχει απόλυτο υψόµετρο 
+28,87m. Η κλίση των πρανών των απορριµµάτων που βρίσκονται στο χώρο, όπως 
προκύπτει από την τοπογραφική αποτύπωση, είναι πολύ ήπιες µε διάσπαρτους λοφίσκους. 
Με γνώµονα τη διασφάλιση των λιγότερων δυνατών µετακινήσεων και την καλύτερη δυνατή 
ευστάθεια, η κλίση που δίδεται στα πρανή του απορριµµατικού αναγλύφου είναι 1:3 (υ:µ). Το 
µέγιστο βάθος εκσκαφής ανέρχεται σε 2,0m, ενώ το µέγιστο ύψος επίχωσης ανέρχεται στα 
8,80m.   
Οι αναλυτικοί υπολογισµοί ποσοτήτων εκσκαφών, επιχώσεων έγιναν µέσω διατοµών και 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο παράρτηµα της παρούσας µελέτης. 
Η αρχική εργασία διαµόρφωσης του απορριµµατικού αναγλύφου αφορά στη µετακίνηση 
συνολικά 47.718 m3 απορριµµάτων συν ρυπασµένου εδάφους µε στόχο την αναδιαµόρφωση 
του αναγλύφου και τη δηµιουργία µίας εξοµαλυµένης επιφάνειας που θα µπορεί να δεχθεί τις 
στρώσεις αποκατάστασης. 
Στην περιοχή από την οποία απλά αποµακρύνονται οι υφιστάµενες αποθέσεις και  µετά την 
επιπλέον εκσκαφή σε βάθος 30cm, θα πραγµατοποιηθούν επιχώσεις εξυγίανσης ύψους 
30cm για την αποκατάσταση της συγκεκριµένης περιοχής. Ο όγκος των επιχώσεων αυτών 
ισούται µε 6.771m3.  
Η τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια – απορριµµατικές αποθέσεις και στρώσεις 
αποκατάστασης – τερµατίζει υψοµετρικά στο +37,15m και η αντίστοιχη κεκλιµένη επιφάνεια 
ισούται µε 14.140m2 . 
Το εµβαδόν της εξωτερικής περιµέτρου του διαµορφωµένου όγκου του ΧΑ∆Α ανέρχεται σε 
13.547 m2, ενώ το εµβαδόν της εσωτερικής περιµέτρου (απορρίµµατα) σε 11.625,24 m2. Η 
εξωτερική περίµετρος ανέρχεται σε 603m, ενώ η εσωτερική σε 577m. 
  
 

2.8  ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

2.8.1 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑ∆Α  

Τα έργα διαµόρφωσης, έχουν σκοπό την διαµόρφωση του χώρου µε τέτοιο τρόπο ώστε: 

• Να πραγµατοποιηθούν οι λιγότερες δυνατές µετακινήσεις απορριµµάτων 

• Να διαµορφωθούν τέτοιες κλίσεις στο χώρο ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή της 
τελικής κάλυψης 

• Να είναι δυνατή η απορροή των οµβρίων υδάτων, εκτός ανάγλυφου 

• Να είναι κατασκευαστικά απλό 

Με την εγκατάστασή του επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί 
στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθµηση του χώρου των έργων που θα κατασκευάσει 
τοποθετώντας τα αναγκαία σώµατα για τον καθορισµό της θέσης σε οριζοντιογραφία και 
κατά µήκος τοµή των έργων, βάσει της µελέτης και του καθορισθέντος προγράµµατος 
εργασίας, τον καθαρισµό των περιοχών του έργου, τις πάσης φύσεως εκσκαφές 
περιλαµβανοµένων και των αντιστηρίξεων, την τακτοποίηση και διάθεση των προϊόντων 
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εκσκαφής, την επίχωση των σκαµµάτων, τη διάστρωση και συµπύκνωση του υλικού 
επίχωσης, τη διάστρωση του πλεονάζοντος υλικού επίχωσης και την σταθεροποίηση των 
πρανών. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφής ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για 
έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία: 
α. Σχέδια των έργων µε απεικόνιση του φυσικού εδάφους. 
β. Προτάσεις που θα περιλαµβάνουν σχέδια και υπολογισµούς για όλα τα αναγκαία 
έργα είτε για τη διευθέτηση της ροής των επιφανειακών νερών προς αποµάκρυνσή τους από 
τον χώρο. 
γ. Πρόταση για τη µέθοδο συµπύκνωσης επιχωµάτων, στην οποία να περιλαµβάνονται 
και τα αποτελέσµατα ελέγχου της πυκνότητας σε ξηρή κατάσταση και µε υγρασία, µετά από 
δοκιµές που θα εκτελεστούν σε δοκιµαστικά επιχώµατα κατασκευασµένα επί τόπου. 
Περιµετρικά του χώρου αποκατάστασης και στον πόδα του τελικού αναγλύφου  θα γίνει η 
αγκύρωση των γεωσυνθετικών υλικών. 
 

2.8.2 ΕΡΓΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑ∆Α  

Οι στρώσεις τελικής κάλυψης που προτείνονται για την παρούσα περίπτωση, 
παρουσιάζονται στο σχέδιο Λ-01 µε τίτλο «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ» της 
Οριστικής µελέτης.  

1. Στρώση εξοµάλυνσης: Για την εξοµάλυνση του τελικού απορριµµατικού αναγλύφου, 
πάνω από  το διαµορφωµένο ανάγλυφο, τοποθετείται [µετά α) από διάστρωση και 
συµπίεση των απορριµµάτων και β) τη δηµιουργία ενιαίων κλίσεων στα πρανή και 
την οροφή του σώµατος του ΧΑ∆Α], στρώση εξοµάλυνσης πάχους 0,30m, από 
οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης διαµέτρου 0,20m και χωρίς 
οργανικές ουσίες.  

2. Στρώση στεγανοποίησης: Αποτελείται από τεχνητό γεωλογικό φραγµό. Η στρώση 
αυτή αποτελείται από κατάλληλο αργιλικό υλικό διαπερατότητας Κ≤ 1 x 10-7 m/s και 
πάχους 0,30m. 

Οι ελάχιστες τιµές των φυσικών χαρακτηριστικών της αργίλου που εξασφαλίζουν την 
απαιτούµενη τιµή της διαπερατότητας και την αποφυγή αστοχιών συνοψίζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 9: Φυσικά χαρακτηριστικά αργιλικού φραγµού 

Χαρακτηριστικά Τιµές 
Όριο Υδαρότητας, LL (%)  < ή = 40 

∆είκτης Πλαστικότητας, PI (%) 10 - 25 

Περιεκτικότητα σε κλάσµα συγκρατούµενο στο κόσκινο Νο4 (> 4,76 
mm) (%) 

< 40 

Ποσοστό οργανικού υλικού (% κ.β.) < 5 

Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου (% κ.β.) < ή = 20 

Μέγιστη ∆ιάσταση Περιεχοµένου Σβώλου (mm)  32 

Η συµπύκνωση του αργιλικού φραγµού θα γίνεται στο 95% της µέγιστης πυκνότητας κατά 
την πρότυπη δοκιµή Proctor, µε φυσική υγρασία 2-3% µεγαλύτερη από τη βέλτιστη υγρασία. 
Η συµπύκνωση πραγµατοποιείται σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες και σε σχετικά σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, σε στρώσεις επαρκώς συνδεδεµένες µεταξύ τους, συµπυκνωµένου 
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πάχους όχι µικρότερου από 0,15m και όχι µεγαλύτερου από 0,25m έκαστη. 

3. Στρώση αποστράγγισης οµβρίων: Συνίσταται από αδρανή αµµοχαλικώδη υλικά 
κατάλληλης διαβάθµισης (16/32mm), µε υδροπερατότητα Κ>10-3 m/s. Το πάχος της 
στρώσης αυτής είναι 0,30m. Η εν λόγω στρώση αποστραγγίζεται περιµετρικά σε 
κατάλληλη περιµετρική τάφρο. 

4. Γεωύφασµα διαχωρισµού – συγκράτησης λεπτόκοκκων: Επάνω από τη στρώση 
αποστράγγισης οµβρίων και κάτω από την υπερκείµενη στρώση γαιώδους υλικού, 
τοποθετείται κατάλληλο γεωύφασµα, που προφυλάσσει τη στρώση αποστράγγισης 
από έµφραξη, λόγω µεταφοράς λεπτόκοκκων υλικών. Πρόκειται για γεωύφασµα 
βάρους 200g/m2. 

5. Στρώση επιφανείας: Θα είναι εδαφικό υλικό συνολικού ύψους της τάξης 1,0m, 
αποτελούµενο από το εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) και κατάλληλο εδαφικό 
υλικό πλήρωσης. Η στρώση φυτοχώµατος θα έχει πάχος 0,3m και το πάχος του 
εδαφικού υλικού πλήρωσης θα είναι 0,7m. Αντί του φυτοχώµατος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί χώµα εµπλουτισµένο µε οργανοχουµικά υλικά (πριονίδια, φύλλα, 
compost, κλπ), ώστε να εξασφαλίζει την καλή βιολογική δραστηριότητα. 

6. Φυτεύσεις: Προτείνονται φυτά µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
i. Να ανήκουν στη φυτοκοινωνιολογική ζώνη της ευρύτερης περιοχής, ώστε 

να είναι τοπικά προσαρµόσιµα και αποδεκτά φυτά. 
ii. Να έχουν αυξηµένη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες (ξηρασία, σκόνη, 

βιοαέριο) 
iii. Να είναι ικανά να επιβιώσουν µε λίγη ή καθόλου φροντίδα. 
iv. Οι ρίζες τους να µην διαρρηγνύουν την χαµηλής περατότητας στρώση. 
v. Να είναι ικανά να αναπτυχθούν σε εδάφη χαµηλής θρεπτικότητας µε 

ελάχιστη προσθήκη θρεπτικών. 
vi. Να εξασφαλίζεται ικανοποιητική πυκνότητα φυτών, για την ελαχιστοποίηση 

της επιφανειακής διάβρωσης. 
vii. Να ταιριάζουν µε το γενικότερο πρόγραµµα αποκατάστασης του ΧΑ∆Α 

(π.χ. απόδοση στη φύση κλπ.) 

Αναλυτική περιγραφή των φυτεύσεων δίνεται σε επόµενη παράγραφο. 

Η διατοµή της πολυστρωµατικής κάλυψης, οι χαρακτηριστικές τοµές των στρώσεων καθώς 
και η απόληξη των στρώσεων τελικής κάλυψης στον πόδα των διαµορφωµένων 
απορριµµατικών αποθέσεων, φαίνεται στο σχέδιο Λ-1 Λεπτοµέρειες Τελικής Κάλυψης της 
Οριστικής Μελέτης. 

Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται η τυπική τοµή των στρώσεων της τελικής κάλυψης συνολικού 
πάχους: 1,90m. 
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Εικόνα 4: Τυπική τοµή στρώσεων τελικής κάλυψης 

Το εµβαδόν της εξωτερικής περιµέτρου του διαµορφωµένου όγκου του ΧΑ∆Α ανέρχεται σε 
13.547m2, ενώ το εµβαδόν της εσωτερικής περιµέτρου (απορρίµµατα) σε 11.625,24m2. Η 
εξωτερική περίµετρος ανέρχεται σε 603m, ενώ η εσωτερική σε 577m. 

 
 

2.8.3 ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Οι στόχοι της µελέτης διευθέτησης οµβρίων είναι οι εξής: 
� Να απάγονται τα όµβρια πριν αυτά µπουν στο χώρο του ΧA∆Α και καταστρέψουν τη 

δοµική ευστάθειά του, ειδικά, σε περίπτωση πληµµυρικής απορροής, και να 
οδηγούνται µε ασφάλεια κατάντη του χώρου. 

� Να αποτρέπεται η είσοδος των όµβριων της ευρύτερης λεκάνης απορροής εντός του 
ΧΑ∆Α ώστε να µην παράγονται µεγαλύτερες ποσότητες στραγγισµάτων. 

� Να προστατεύονται, γενικά, τα φυσικά και τα τεχνητά πρανή. 
 
Το σύστηµα αντιπληµµυρικής προστασίας παρουσιάζεται στο σχέδιο ΓΕΝ 4 «ΓΕΝΙΚΗ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» της Οριστικής Μελέτης.  
 
Η αντιπληµµυρική προστασία του ΧΑ∆Α εξασφαλίζεται µέσω των ακόλουθων έργων: 
⇒ Τάφροι προστασίας περιµετρικά της λεκάνης απόθεσης 
⇒ Φρεάτια 
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⇒ Λιθορριπή προστασίας πρανών 
 
Η περιµετρική τάφρος αντιπληµµυρικής προστασίας κατασκευάζεται κατά µήκος της 
περιµέτρου του ΧΑ∆Α. Στόχος της τάφρου είναι η ασφαλής συλλογή και µεταφορά των 
οµβρίων των εσωτερικών υπολεκανών πριν αυτά εισχωρήσουν στη λεκάνη απόθεσης και 
απειλήσουν τη δοµική της ευστάθεια. Η τάφρος χωρίζεται σε δύο επί µέρους τµήµατα. Τα 
τµήµατα  Τ1 & Τ2 διοχετεύουν τα όµβρια µέσω  του φρεατίου Φ1 στην τάφρο Τ3. Η τάφρος 
Τ3 οδηγεί τα οµβρία του ΧΑ∆Α σε χαµηλότερα σηµεία, µέσω του φρεατίου Φ2 και λιθορριπής 
προστασίας των πρανών. 
Οι τάφροι Τ1 & Τ2 είναι χωµάτινες τραπεζοειδείς, ενώ η τάφρος Τ3 είναι ορθογωνική 
επενδεδυµένη µε σκυρόδεµα. 
Σηµειώνεται ότι για την κατασκευή των φρεατίων χρησιµοποιείται οπλισµένο σκυρόδεµα 
C20/25 µε χαλύβδινο οπλισµό και για την κατασκευή των ορθογωνικών τάφρων σκυρόδεµα 
C16/20 µε πλέγµα οπλισµού Τ131.  
 
 

2.9  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MONITORING) 

 

2.9.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του υπογείου νερού καθώς και της στάθµης του 
υδροφόρου ορίζοντα επιλέχθηκε να διανοιχθεί µια γεώτρηση παρακολούθησης κατάντη του 
χώρου. Η γεώτρηση θα διανοιχθεί σε βόρειο σηµείο του ΧΑ∆Α, όπως φαίνεται στο σχέδιο 
ΓΕΝ-2 Γενική ∆ιάταξη Έργων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Οριστικής Μελέτης.  

� Το βάθος της γεώτρησης επιλέγεται στα 15m. 
� Τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης και η διαδικασία ανόρυξης είναι η εξής: 
� ∆ιάνοιξη υδρογεώτρησης διαµέτρου 17 1/2΄΄. 
� Τοποθέτηση γαλβανισµένου (επεξεργασµένου εν θερµώ) χαλυβδοσωλήνα µε 

διαµήκη ραφή εσωτερικής διαµέτρου 10΄. Η σωλήνωση αυτή τα πρώτα 2 m θα είναι 
τυφλή ενώ το υπόλοιπο τµήµα µέχρι το πέρας της γεώτρησης θα είναι διάτρητο. 

� Μεταξύ των τοιχωµάτων της διεύρυνσης των 17 1/2΄΄και του χαλυβδοσωλήνα των 
10΄΄ η υδρογεώτρηση θα πληρωθεί µε χαλίκι, το οποίο θα λειτουργεί µεν σαν φυσικό 
φίλτρο για την παρεµπόδιση εισροής φερτών υλικών µέσα στην πιεζοµετρική στήλη, 
αλλά θα λειτουργεί και σαν «στερέωση» του χαλυβδοσωλήνα . 

� Μεταξύ των τοιχωµάτων της διεύρυνσης των 17 1/2΄΄και του χαλυβδοσωλήνα των 
10΄΄, θα τοποθετηθεί ο πιεζοµετρικός σωλήνας από γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα 
διαµέτρου 1 1/2΄΄. Τα πρώτα 5 m του σωλήνα των 1 1/2΄΄θα είναι τυφλά, ενώ το 
υπόλοιπο τµήµα µέχρι το πέρας της γεώτρησης θα είναι διάτρητο.  

 
Η πιεζοµετρική στήλη θα εξέρχεται 1m από την επιφάνεια του εδάφους και θα  
προστατεύεται από τεµάχιο τσιµεντοσωλήνα Φ600 στο άνω τµήµα του οποίου, για την 
προστασία της γεώτρησης, θα υπάρχει κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο. Στο άνω άκρο της 
στήλης θα τοποθετηθεί τάπα.  
Η γεώτρηση θα είναι συνεχούς δειγµατοληψίας. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα 
συσκευάζονται κατάλληλα ώστε να µην αλλοιώνεται η φυσική τους υγρασία, θα 
τοποθετούνται σε ειδικά ξύλινα κιβώτια, θα περιγράφονται επί τόπου και στη συνέχεια θα 
µεταφέρονται στο εργαστήριο για την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιµών. 
 

2.9.2 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Η πρώτη δειγµατοληψία υπογείων υδάτων θα εκτελεστεί κατά την έναρξη των εργασιών για 
να καθοριστούν οι τιµές αναφοράς για σύγκριση µε τις µελλοντικές δειγµατοληψίες. Η 
δειγµατοληψία θα γίνει τόσο από την ανάντη γεώτρηση όσο και από τις κατάντη γεωτρήσεις. 
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Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η προτεινόµενη συχνότητα των δειγµατοληψιών 
είναι σύµφωνη µε τα όσα αναφέρονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους, ενώ είναι και σε 
συµφωνία µε την ΚΥΑ 114218. 
∆είγµατα θα λαµβάνονται από την επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα και από βάθος 5m 
κάτω από τη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα. 
Οι δειγµατοληψίες θα ακολουθούν την πρότυπη µέθοδο ISO 5667-11. 
Αναλυτικά τα παραπάνω παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 10: Μετρούµενες παράµετροι και συχνότητα µετρήσεων για τα υπόγεια ύδατα 

Μετρούµενες Παράµετροι Συχνότητα Μετρήσεων 
pH Κατά τη λειτουργία Κατά την µεταφροντίδα 

Οσµές 

Αγωγιµότητα 

Θολερότητα 

Θερµοκρασία 

BOD5 

COD 

TOC 

SO-4 

NH4-N 

Οργανικό Ν 

Cl- 

Zn 

As 

Cd 

Cu 

Ni 

Φαινόλες 

Φωσφορικά άλατα 

Ολικά στερεά 

Αιωρούµενα στερεά 

∆ιαλυµένα στερεά 

Στάθµη: Ανά τρίµηνο 
 

Σύσταση: Ανά τρίµηνο 

Όγκος και σύσταση: Ανά 
εξάµηνο 

Οι δειγµατοληψίες θα τελούνται µε την πρότυπη µέθοδο ISO 5667-11 και οι χηµικές 
αναλύσεις βάσει του “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, by 
AWWA, apha, wef”, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 11: Πρότυπες µέθοδοι αναλύσεων 

A/A Προσδιορισµός Περιγραφή µεθόδου Standard Method 
1 pH Ηλεκτροµετρία 4500 – H B. 
2 Αγωγιµότητα Αγωγιµοµετρία 2520 B. 
3 Οσµή Threshold Odor Test 2150 B. 
4 Θολερότητα Νεφελοµετρική µέθοδος 2130 B. 
5 B.O.D. Μανοµετρία 5210 D. 
6 C.O.D. Open reflux method 5220 B. 
7 T.O.C Heated-Persulfate Oxidation Method 5310 C. 
8 Ολικά στερεά Σταθµική 2540 B. 
9 Πτητικά στερεά Σταθµική 2540 E. 
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A/A Προσδιορισµός Περιγραφή µεθόδου Standard Method 
10 Αιωρούµενα στερεά Σταθµική 2540 D. 
11 ∆ιαλυµένα στερεά Σταθµική 2540 C. 
12 Οργανικό άζωτο Μέθοδος Kjeldahl 4500 – Norg. B. 
13 Αµµωνία Ογκοµετρία 4500 – NH3 C. 
15 Ψευδάργυρος Ατοµική απορρόφηση 3111 Β. 
16 Νικέλιο Ατοµική απορρόφηση 3111 Β. 
17 Χαλκός Ατοµική απορρόφηση 3111 Β. 
18 Αρσενικό Ατοµική απορρόφηση 3111 Β. 
20 Κάδµιο Ατοµική απορρόφηση 3111 Β. 
21 Χλωριούχα Ογκοµετρία 4500 – Cl B. 
23 Φωσφορικά Μέθοδος stannous chloride 4500 – P D. 
24 Θειϊκά (SO-4) Φωτοµετρία 4500 – SO4 – E. 
25 Φαινόλες Φωτοµετρία 5530 D. 

 

 

2.9.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 

Το πρόγραµµα παρακολούθησης των καθιζήσεων αφορά το µακροχρόνιο έλεγχο του τελικού 
αναγλύφου του ΧΑ∆Α. Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός δικτύου “µαρτύρων”, σε συνδυασµό 
µε ορισµένες αφετηρίες χωροστάθµησης (repere). 
Για τον έλεγχο των υποχωρήσεων θα τοποθετηθούν επί της τελικής κάλυψης του  
αποκατεστηµένου χώρου 2 µάρτυρες παρακολούθησης µετακινήσεων των απορριµµάτων 
(κατά x,y,z).  
Η συχνότητα µετρήσεων στους µάρτυρες θα είναι στην αρχή µηνιαία από την έναρξη των 
εργασιών ως την περάτωσή τους, στη συνέχεια τριµηνιαία για ένα έτος και τέλος 6µηνιαία 
µέχρι το πέρας της επιτήρησης του έργου.  
Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η αξιοποίηση των αρχικών µετρήσεων για τον έλεγχο των 
θεµελιώσεων και των διαµορφώσεων που θα γίνουν κατά τις εργασίες διαµόρφωσης του 
χώρου. Οι µετρήσεις θα καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων. 
Ο κάθε µάρτυρας συντίθεται από µεταλλική βάση (0,30m2) από λαµαρίνα 4 mm και έναν ιστό 
ύψους 2m (χαλυβδοσωλήνας βαρέου τύπου, διαµέτρου 2΄΄). Ο ιστός είναι κολληµένος στο 
κέντρο της µεταλλικής βάσης. Η βάση τοποθετείται σε µία ρηχή εκσκαφή 0,50 m περίπου 
µέσα στη στρώση της τελευταίας κάλυψης, πάνω, σε σκυρόδεµα καθαριότητας 5 cm. 
Ακολουθεί σκυρόδεµα (έρµα) 15 cm επάνω από την πλάκα. Η υπόλοιπη εκσκαφή επιχώνεται 
µε αµµοχάλικο κάλυψης. Σκαρίφηµα του µάρτυρα καθίζησης φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. 
Ιδιαίτερη σηµασία προσδίδεται στην αντισκωριακή προστασία, έτσι ώστε το υλικό να διατηρεί 
την ακεραιότητά του σε περίοδο τουλάχιστον 20 χρόνων (χρήση δύο στρώσεων 
αντισκωριακής προστασίας και 2 στρώσεων από «ντουκόχρωµα»). 
Ο κωδικός µάρτυρα θα συµφωνείται µε την αρµόδια υπηρεσία και θα φέρεται χαραγµένος 
στο πλευρό του σωλήνα ακριβώς κάτω από το πώµα.  
Οι µάρτυρες χωροσταθµούνται µε απλές γεωδαιτικές µεθόδους (γεωµετρική χωροστάθµιση) 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η κατανοµή του δικτύου των µαρτύρων στο εσωτερικό του 
ΧΑ∆Α, και λεπτοµέρεια κατασκευή τους φαίνονται στα σχετικά σχέδια 
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2.10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

 

2.10.1 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιλαµβάνει τη διαδικασία ανάπλασης του ΧΑ∆Α. 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιλαµβάνει συγκέντρωση στοιχείων του υπό µελέτη 
χώρου όπως: τοπογραφικά διαγράµµατα, κλίσεις πρανών, κλιµατικές συνθήκες της 
περιοχής.  

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι δηµιουργία ενός χώρου πρασίνου (όπου αυτό είναι 
εφικτό λόγω της διαµόρφωσης του τελικού αναγλύφου), που στοχεύει αφενός µεν στην 
αποκατάσταση του χώρου διάθεσης απορριµµάτων και στην προστασία του από 
επιφανειακή διάβρωση, αφετέρου δε στην οικολογική επανένταξή του στο ευρύτερο 
οικοσύστηµα.  

Το σύνολο της προς αποκατάσταση χωµατερής αποτελεί χώρο διαθέσιµο προς φύτευση. 
Στην διαµόρφωση του τοπίου λαµβάνεται υπόψη η όλη οργάνωση του χώρου και η 
διαµόρφωση των ισοϋψών του εδάφους. Επίσης, κατά την επιλογή των διαφόρων ειδών 
θαµνώδους βλάστησης έγινε προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν είδη που αντέχουν στις 
συνθήκες της περιοχής. 

 

2.10.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 

Η φύτευση των θάµνων γίνεται κατά τις ισοϋψείς, βάσει του φυτευτικού συνδέσµου που 
παρουσιάζεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Σκοπός της εναλλαγής της µορφής της φύτευσης είναι 
η αποφυγή της οµοιοµορφίας και η δηµιουργία διαφορετικού αισθητικού αποτελέσµατος. Το 
πρότυπο αυτό αποτελείται από θάµνους φυτεµένους σε κάνναβο 2,00x2,00m σε ροµβοειδή 
διάταξη. Η κατηγορία των θάµνων θα είναι Θ2 και θα πληρούν τις προδιαγραφές των 
εγκεκριµένων ΕΤΕΠ. 

Τα είδη θάµνων, που χρησιµοποιούνται, παρουσιάζονται, αναλυτικά, στον παρακάτω 
πίνακα. 

Πίνακας 12: Είδη θάµνων 

Α/Α Βοτανική ονοµασία Κοινή ονοµασία Τεµάχια 
1 Pyracantha coccinea Πυράκανθος 964 
2 Nerium oleander Πικροδάφνη 937 
3 Spartum junceum Σπάρτο 980 
4 Vitex agnus – castus Λυγαριά 955 

 

Περιοχή Φύτευσης: 1 
Είδος - Κλίση: Επίχωση - 1:3 
Έκταση (m2): 4.464 

Aριθµός φυτών: 1.211 
Είδη θάµνων 
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Nerium oleander 302 
Pyracantha coccinea 302 
Spartium jumceum 302 
Vitex agnus-castus 302 

  
Περιοχή Φύτευσης: 2 

Είδος - Κλίση: Επίχωση - 1:3 
Έκταση (m2): 4.724 

Aριθµός φυτών: 1.282 
Είδη θάµνων 

Nerium oleander 320 
Pyracantha coccinea 320 
Spartium jumceum 320 
Vitex agnus-castus 320 

  
Περιοχή Φύτευσης: 3 

Είδος - Κλίση: Επίχωση - 1:3 
Έκταση (m2): 4.952 

Aριθµός φυτών: 1.343 
Είδη θάµνων 

Nerium oleander 335 
Pyracantha coccinea 335 
Spartium jumceum 335 
Vitex agnus-castus 335 

 

2.10.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ  

Οι φυτευτικές εργασίες περιλαµβάνουν τις εργασίες προµήθειας και µεταφοράς κηπευτικού 
χώµατος στο σηµείο όπου γίνεται το έργο, όπου µορφώνεται κατά προσέγγιση η επιφάνεια 
του εδάφους και αφαιρούνται τα αργά υλικά. Επίσης, περιλαµβάνονται: η διάνοιξη των 
λάκκων, η διαµόρφωση λεκάνης ποτίσµατος, η προµήθεια και η φύτευση των φυτών και όλες 
οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. Οι 
εργασίες φύτευσης θα γίνονται βάσει της ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 

2.10.4 ΚΗΠΑΙΟ ΧΩΜΑ 

Στην τελική κάλυψη του αναγλύφου προβλέπεται να γίνει στρώση από κατάλληλο φυτόχωµα 
πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν κατάλληλα φυτά.  To φυτόχωµα (κηπαίο χώµα) που θα 
χρησιµοποιηθεί στη φύτευση θα είναι απαλλαγµένο από µπάζα και διάφορες άλλες 
προσµίξεις και θα είναι χαλαρής δοµής, µε σύσταση αµµοπηλώδη ή αµµοαργιλώδη, µε ΡΗ 
γύρω στο 7 και θα προέρχεται από καλά στραγγιζόµενη περιοχή. Πρέπει να έχει άριστες 
φυσικοχηµικές ιδιότητες, συσωµατώδη υφή, καλή υδατοπερατότητα και υδατοϊκανότητα και 
τέλος να είναι απαλλαγµένο από αυξηµένες ποσότητες αλάτων και ξένων υλών.  

Αν χρειάζεται, θα γίνει βελτίωση της σύστασης του εδάφους µε κατάλληλα βελτιωτικά. Το 
χώµα θα είναι ψιλοχωµατισµένο και φρεζαρισµένο σταυρωτά πριν την εγκατάσταση 
οποιασδήποτε φύτευσης. Επίσης το εδαφικό µείγµα θα πρέπει να κατακαθίσει πριν από τη 
φύτευση.  
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2.10.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 

Προκαταρκτικές Εργασίες 

Θα αποµακρυνθούν από το εργοτάξιο και θα απορριφθούν όλα τα χώµατα του εργοταξίου 
που περιέχουν βλαβερές ουσίες, λάδια, σκυρόδεµα, βενζίνη, σκουπίδια κ.λπ. Τα χώµατα 
που έχουν επηρεασθεί θα αντικατασταθούν από άλλα υγιή όπως έχουν περιγραφεί. 

Εγκατάσταση θάµνων  

Η προµήθεια του φυτικού υλικού µπορεί να γίνει από διάφορα φυτώρια, που βρίσκονται 
κοντά στην περιοχή, για να είναι κατά το δυνατόν προσαρµοσµένο στις κλιµατολογικές 
συνθήκες της περιοχής. Η προµήθεια και µεταφορά του θα γίνεται τµηµατικά, ώστε να είναι 
δυνατή η φύτευση των φυτών σε µικρό χρονικό διάστηµα, όπως θα περιγράφεται και στο 
χρονοδιάγραµµα εργασιών. 

Όταν τα φυτά µεταφέρονται από µακρινές αποστάσεις, πρέπει να είναι συσκευασµένα, ώστε 
να εξασφαλίζεται η προστασία τους από τραυµατισµούς καθώς και από τον ήλιο, άνεµο και 
άλλους κλιµατικούς παράγοντες. Θα δοθεί προσοχή οι µπάλες χώµατος των φυτών να είναι 
συµπαγείς και άθικτες ώστε να αποφευχθεί η αποξήρανση του ριζικού τους συστήµατος. 
Μεταφερόµενα δε στο σηµείο φύτευσης τους τα φυτά θα κρατιούνται από την µπάλα ή το 
δοχείο και όχι από τον κορµό του φυτού. 

Θα είναι όλα αντιπροσωπευτικά του είδους τους, µε καρτέλα όπου θα αναγράφεται το όνοµα 
τους, καλοαναπτυγµένα, ζωηρά, υγιή και απαλλαγµένα από φυτοπαθολογικές, εντοµολογικές 
και µυκητολογικές προσβολές, σε σακούλα ή δοχείο και όχι γυµνόριζα. Οι θάµνοι θα πρέπει 
να είναι 2ετείς τουλάχιστον. Ακόµα, θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από αντιαισθητικούς 
κόµπους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον άνεµο και άλλες παραµορφώσεις. 

Οι διαστάσεις των λάκκων φύτευσης θα είναι τουλάχιστον 0,30Χ0,30Χ0,30 µ. Αν 
χρησιµοποιηθούν φυτά πιο ανεπτυγµένα ο λάκκος φύτευσης τους πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος του όγκου του ριζικού τους συστήµατος. 

Η φύτευση θα γίνεται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ και τις αναγνωρισµένες 
επιστηµονικές τεχνικές και: 

i. Τα φυτά θα στήνονται κατακόρυφα και σε τέτοια στάθµη ή επίπεδο, ώστε µετά  την  
καθίζηση  θα  έχουν την  ίδια  σχέση  µε την στάθµη του περιβάλλοντος εδάφους, 
όπως είχαν και µε το έδαφος από το οποίο εξήχθησαν. Όλα τα φυτά θα φυτεύονται 
πάνω και µέσα σε µίγµα χώµατος. Το µίγµα χώµατος θα συµπιέζεται κατάλληλα πριν 
από την τοποθέτηση δένδρων µε µεγάλη µπάλα. 

ii. Σε φυτά µε µπάλα τυλιγµένη σε λινάτσα ή ύφασµα, τα σχοινιά κ.λ.π. θα αφαιρούνται 
από την κορυφή της µπάλας χώµατος αλλά το ύφασµα δεν θα αφαιρείται από το 
κάτω της µέρος για να µη διαλυθεί. 

iii. Μετά την τοποθέτηση του φυτού, ο λάκκος φύτευσης θα επιχώνεται µε εδαφικό µίγµα 
σε στρώσεις και θα συµπιέζεται σταθερά για την εξάλειψη κενών αέρος, την 
ελαχιστοποίηση της καθίζησης και την εξασφάλιση σταθερότητας για το φυτό. Η 
διαµόρφωση κυκλικού χώρου (λεκάνης αρδεύσεως) χαµηλότερου από το γενικό 
επίπεδο κρίνεται πάντα απαραίτητη για την συγκράτηση αρκετού νερού. 
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iv. Κατά τη διάρκεια και µετά τη φύτευση, τα φυτά όλα πρέπει να ποτισθούν καλά για να 
έρθει σε καλή επαφή το ριζικό τους σύστηµα µε το νέο τους εδαφικό περιβάλλον και 
θα ποτίζονται σε τακτά διαστήµατα όπως απαιτείται για να ριζώσουν. Η άρδευση των 
φυτών θα γίνεται µε βυτίο και τριτεύον δίκτυο (στάγδην άρδευση µε 4-λιτρους 
σταλλάκτες και ένα πρόγραµµα άρδευσης 3 ώρων κάθε 4 µέρες στην περίοδο που οι 
ανάγκες άρδευσης είναι µέγιστες). 

v. Όπου υπάρχουν µάρτυρες καθίζησης, ή φρεάτια συγκέντρωσης βιοαερίου ή φρεάτια 
στραγγιδίων, τα φυτά που προβλέπονται από τη µελέτη θα φυτεύονται σε απόσταση 
3µ από αυτά. Όπου συµπίπτουν στην µελέτη θάµνοι πάνω από υπόγειους αγωγούς, 
κατά τη φύτευση θα µετατοπίζονται τουλάχιστον 1µ στο πλάι από την αρχική τους 
θέση. 

Τα φυτά δεν θα κλαδεύονται πριν από την παράδοση τους και θα είναι εγγυηµένα για την 
διάρκεια της περιόδου συντήρησης µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

Ο ανάδοχος θα µεριµνά για την καλή πορεία των φυτεµένων φυτών, την αντικατάσταση 
όσων ξεράθηκαν, την άρδευση τους και την συντήρηση τους για διάστηµα τουλάχιστον δυο 
(2) ετών. 

Τα φυτά πρέπει να φυτεύονται την κατάλληλη εποχή, κυρίως από Οκτώβριο µέχρι και 
Μάρτιο, αν και τα είδη που µεγάλωσαν σε δοχείο µπορούν να φυτευτούν όλο το χρόνο 
αποκλειόµενης της περιόδου καύσωνα ή παγετού. 

 

2.10.6 ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

Η άρδευση του αποκατεστηµένου χώρου θα γίνεται µε υδροφόρο όχηµα και τριτεύον δίκτυο 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µετά την ολοκλήρωση των εργασιών φύτευσης στο σύνολο 
της αποκατεστηµένης περιοχής. 

Αντικείµενο της παρούσας παραγράφου είναι λοιπόν ο σχεδιασµός και ο υπολογισµός του 
απαιτούµενου δικτύου, προκειµένου να καλύπτονται επαρκώς οι υδατικές ανάγκες των 
φυτών που προβλέπεται να φυτευτούν στο εν λόγω τµήµα. Μ’ άλλα λόγια στην παρούσα 
παράγραφο περιλαµβάνεται:  

� Η εκτίµηση των αναγκών των εγκατασταθέντων φυτών σε νερό 

� Ο χωρισµός του συνόλου των φυτών σε διακεκριµένες οµάδες (στάσεις άρδευσης) 

� Η διαστασιολόγηση των αγωγών µεταφοράς µε τη χρήση των κατάλληλων 

υδραυλικών υπολογισµών 

� Η προµέτρηση των υλικών (αγωγοί, εξαρτήµατα) και εργασιών που θα απαιτηθούν 

για την άρτια, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, κατασκευή του δικτύου    

 

 

2.10.6.1 Υδατικές ανάγκες φυτών, εύρος και ύψος αρδεύσεων 

Οι απαιτήσεις ενός φυτού σε νερό εξαρτώνται, γενικά, από το φυτό, το εδαφικό υλικό και τις 
ατµοσφαιρικές συνθήκες. Πειραµατικά δεδοµένα έχουν δείξει πως για µικρά φυτά, µια 
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ποσότητα 2,5 λίτρων νερού επαρκεί για να καλύψει τις ηµερήσιες υδατικές τους ανάγκες. Η 
τιµή αυτή είναι βέβαια ενδεικτική και η απαιτούµενη ηµερησίως ποσότητα νερού άρδευσης 
µπορεί για τα αυτά φυτά να κυµαίνεται ευρέως ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες. Έτσι την 
κρίσιµη θερµή-ξηρή περίοδο για τα φυτά (µήνες Ιούλιο και Αύγουστο) µπορεί οι ανάγκες σε 
νερό άρδευσης να είναι µεγαλύτερες (η εµφάνιση ακραίων θερµοκρασιών και µεγάλων 
διαστηµάτων ανοµβρίας, απαιτεί αύξηση της δόσης ή µείωση του εύρους άρδευσης), ενώ 
κατά το υπόλοιπο έτος, ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες µπορεί να απαιτούνται αρδεύσεις 
µε µικρότερη δόση ή µεγαλύτερο εύρος άρδευσης. Σε κάθε περίπτωση για τη χορηγούµενη 
ποσότητα του αρδευτικού νερού (ύψος και εύρος άρδευσης) αποφασίζει, µε κριτήριο τις 
ειδικές συνθήκες του έργου (κλιµατικές κ.λπ.), ο επιστήµονας που φέρει την ευθύνη 
συντήρησής του.  

Όσον αφορά στο εύρος άρδευσης µπορεί ενδεικτικά επίσης να υπολογιστεί ως εξής:  

∆εχόµενοι ότι ο όγκος εδάφους από τον οποίο µπορεί το φυτό να "αντλήσει" υγρασία είναι 
περίπου 0,050m3 (50lt) και θεωρώντας ότι από αυτόν τον όγκο το 1/3 είναι εδαφική υγρασία 
και από αυτή το 60% είναι νερό ωφέλιµα διαθέσιµο στα φυτά, καταλήγουµε στο συµπέρασµα 
ότι το εύρος άρδευσης είναι: 

0,050 m3 * 0,6 ανά φυτό / 3X2,5 λίτρα ανά φυτό ανά ηµέρα=4 ηµέρες. 

Για βαθµό απόδοσης του συστήµατος άρδευσης µε σταγόνες ίσο µε 0,90, η ηµερήσια 
απαιτούµενη ποσότητα αρδευτικού νερού είναι: 

2,5 λίτρα ανά φυτό ανά ηµέρα / 0,90 = 2,8 λίτρα ανά φυτό ανά ηµέρα. 

Εποµένως, η δόση (ύψος) άρδευσης είναι: 

4 ηµέρες Χ 2,8 λίτρα ανά φυτό ανά ηµέρα = 11,2 λίτρα ανά φυτό ανά άρδευση.  

 

Το αρδευτικό νερό εφαρµόζεται µε αυτορυθµιζόµενους σταλλάκτες, παροχής 4lt/hr, µε 
τοποθέτηση ενός σταλλάκτη σε κάθε φυτό. Εποµένως η χρονική διάρκεια της κάθε άρδευσης 
υπολογίζεται ως εξής: 

11,2 λίτρα ανά φυτό ανά άρδευση /4 λίτρα ανά ώρα ανά φυτό = 2,8 ώρες/άρδευση. 

 

2.10.6.2 Υδραυλικοί υπολογισµοί 

Οι αυτορυθµιζόµενοι σταλλάκτες των 4lt/hr που χρησιµοποιούνται, έχουν εύρος 
αυτορρύθµισης από 10m έως 40m (σε αυτό το εύρος πιέσεων η παροχή τους δεν αποκλίνει 
περισσότερο από 10% της ονοµαστικής παροχής τους). Για την επίτευξη οµοιόµορφης 
άρδευσης, σε κανένα σταλλάκτη του δικτύου η πίεση δεν πρέπει να ξεφεύγει από αυτό το 
εύρος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ελάχιστη πίεση στο υδροστόµιο κάθε στάσης θα 
πρέπει να ισούται µε το αλγεβρικό άθροισµα της υψοµετρικής διαφοράς του υδροστοµίου 
από το δυσµενέστερο σταλλάκτη, των γραµµικών και τοπικών απωλειών και της ελάχιστης 
πίεσης λειτουργίας του σταλλάκτη (10m). Αντίστοιχα, η µέγιστη πίεση στο υδροστόµιο θα 
πρέπει να ισούται µε το αλγεβρικό άθροισµα της υψοµετρικής διαφοράς του υδροστοµίου 
από τον ευµενέστερο σταλλάκτη, των γραµµικών και τοπικών απωλειών και της µέγιστης 
πίεσης λειτουργίας του σταλλάκτη (40m).  



K:\ΧΑ∆Α\cons\2 εργολαβιες\ΧΑ∆Α Β-Ν\tefhi\5441_ΤΡ.doc                             39                                          WA/WM/15/5441/Β02 

 

Για λόγους επιπλέον ασφαλείας το κριτήριο στους υδραυλικούς υπολογισµούς ήταν η πίεση 
λειτουργίας στο δυσµενέστερο σταλλάκτη της στάσης να είναι µεγαλύτερη από 10m και στον 
ευµενέστερο σταλλάκτη έως 35m. 

Οι υδραυλικοί υπολογισµοί για τους αγωγούς, που παρουσιάζονται αναλυτικά στο 
παράρτηµα, έγιναν µε βάση τον τύπο των Darcy - Weisbach, ο οποίος δίνει τις γραµµικές 
απώλειες για έναν αγωγό µήκους L: 

5

2

**2

**8

Dg

Qf
H L

π
=    

Όπου: 

f:         ο συντελεστής τριβών 

g:        η επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/sec2) 

D:       η εσωτερική διάµετρος του αγωγού 

Q:       η παροχή του ρευστού 

Ο συντελεστής τριβών f   για αριθµό Reynolds (Re) >4000 δίνεται από τον τύπο 

 
 
όπου : 

 

e:       η απόλυτη τραχύτητα του αγωγού. 

D:      η εσωτερική διάµετρος του αγωγού 

Re:    ο αριθµός Reynolds 

Ο παραπάνω τύπος δε λύνεται αναλυτικά αλλά προσεγγιστικά µε αριθµητική µέθοδο. 

Οι τοπικές απώλειες στον αγωγό (απώλειες σε υδραυλικά εξαρτήµατα, καµπές του αγωγού, 
κλπ) θεωρήθηκαν ίσες µε το 10% των γραµµικών απωλειών. 

Επιπλέον στις γραµµικές απώλειες των σταλλακτηφόρων αγωγών ελήφθη υπόψη ο 
συντελεστής Christiansen F. Ο οποίος χρησιµοποιείται στην ροή 

από οπές αγωγών υπό        
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Όπου: 

m = συντελεστής εξαρτώµενος από την τραχύτητα µε τιµές 1,85 έως 2  (συνήθως λαµβάνεται 
m = 1,9) και 

Ν = αριθµός των οπών 

 

2.10.6.3 Σχεδιασµός – διάταξη του αρδευτικού δικτύου 

Η διάταξη του αρδευτικού δικτύου δίνεται αναλυτικά στην οριζοντιογραφία φύτευσης και 
δικτύου άρδευσης.  
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Για τη συγκράτηση των επιφανειακών αγωγών (Φ20 κ.λπ.) προβλέπονται γάντζοι στήριξης, 
ένας κάθε 4-6 µ. αγωγού.  

 

2.10.6.4 Προδιαγραφές υλικών αρδευτικού δικτύου 

Είναι πολύ σηµαντικό για την άρτια λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του να πληρούν κάποιες ελάχιστα απαιτούµενες 
προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη των 
κατασκευών, να υποβάλλει πλήρη κατάλογο του προσφερόµενου εξοπλισµού που 
ενσωµατώνεται στο δίκτυο στον οποίο θα αναφέρεται ο τύπος του εξοπλισµού, η ποσότητα, 
ο Κατασκευαστής Οίκος και το µοντέλο. Θα δοθούν δε αναλυτικές Τεχνικές Περιγραφές, από 
τις οποίες θα εµφαίνεται ο τρόπος λειτουργίας του υλικού, prospectus για κάθε µοντέλο, κ.λπ. 
Οι Τεχνικές περιγραφές θα είναι υποχρεωτικά σε Ελληνική Γλώσσα. 

 

2.10.6.5 Αγωγοί ΡΕ 6 ατµ. 

Οι αγωγοί ΡΕ θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 
atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, 
κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ).  

 

2.10.6.6  Εξαρτήµατα 

Τα εξαρτήµατα σύνδεσης των σωλήνων θα είναι υψηλής αντοχής και άριστης εφαρµογής. 
Όλα τα εξαρτήµατα θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), αντοχής 10 atm, κοχλιωτά και 
ειδικότερα τα ρακόρ, οι γωνίες, τα ταυ και τα τερµατικά θα είναι τύπου lock. Εξαρτήµατα 
τύπου φις δεν συνιστώνται να χρησιµοποιηθούν. 

Όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα θα συµφωνούν µε τις  προδιαγραφές κατασκευής των 
σωλήνων άρδευσης. 

 

2.10.6.7 Σταλάκτες 

Ο σταλάκτης θα είναι επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, µη 
επισκέψιµος, ονοµαστικής παροχής 4 λίτρων ανά ώρα σε περιοχή πιέσεων 1.0 έως 4,00 
atm, µε απόκλιση όχι µεγαλύτερη από 10% από τη µέση τιµή παροχής. Θα είναι 
κατασκευασµένοι από πλαστικό υψηλής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία και θα επιτρέπουν 
τη χορήγηση κατάλληλων υδατοδιαλυτών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων µε το αρδευτικό 
νερό, χωρίς προβλήµατα εµφράξεων.  

 

2.10.6.8 Εργασίες εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου 

Οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου θα ολοκληρωθούν πριν την έναρξη των εργασιών 
φύτευσης. 

Οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου θα γίνουν µε την παρακάτω σειρά: 
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Καθαρισµός του χώρου όπου θα τοποθετηθούν οι αγωγοί µεταφοράς από επιφανειακά 
σκουπίδια, µεγάλες πέτρες, σπασµένα κράσπεδα κ.λπ. Ο καθαρισµός του χώρου και η 
συγκέντρωση όλων των παραπάνω θα γίνει µε οποιοδήποτε µέσο. 

Τοποθέτηση των αγωγών µεταφοράς επιφανειακά αφού προηγουµένως απλωθούν, µε 
προσοχή ώστε να µην εµφανιστούν «τσακίσµατα», για ικανό χρόνο µε έκθεση στον ήλιο 
ώστε να χάσουν το µεγαλύτερο δυνατό µέρος της συστροφής τους που έχουν λόγω 
συσκευασίας.  

Εγκατάσταση των αγωγών εφαρµογής Φ20. Το άπλωµα των αγωγών Φ20 και η τοποθέτησή 
τους, θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια φυτεύσεων. Ταυτόχρονα µε την τοποθέτηση θα γίνεται 
και η αγκύρωση των αγωγών. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, θα ακολουθήσει 
η δοκιµαστική άρδευση. Αυτή επιτρέπει τον έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής 
λειτουργίας του δικτύου. Θα πρέπει να γίνει επιµελής παρακολούθηση όλων των σηµείων 
του δικτύου από την έναρξη του αγωγού µεταφοράς µέχρι και τον τελευταίο σταλάκτη έτσι 
ώστε να αποκατασταθούν τυχόν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές εγκατάστασης.  

 

2.10.6.9 Συντήρηση αρδευτικού δικτύου 

Από την έναρξη της πρώτης ως και το πέρας της τελευταίας αρδεύσεως απαιτείται 
συστηµατική  επιθεώρηση και συντήρηση του αρδευτικού δικτύου. Κατά την έναρξη και 
διάρκεια της περιόδου των αρδεύσεων, παράλληλα µε τις εργασίες συντήρησης των φυτών 
θα γίνεται και συντήρηση του δικτύου στα σηµεία όπου παρουσιάζεται πρόβληµα καθώς και 
έλεγχος και αποκατάσταση των σηµείων στήριξης των αγωγών. 

Η συντήρηση του αρδευτικού δικτύου περιλαµβάνει αποκατάσταση πιθανών φθορών στους 
αγωγούς και τα εξαρτήµατα του δικτύου και αντικατάσταση των σταλλακτών που έχουν 
πρόβληµα εµφράξεως ή άλλης φθοράς. 

 

2.10.7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η συντήρηση ενός θάµνου περιλαµβάνει τις πιο κάτω εργασίες.  

1. Λίπανση θάµνων 

Η εργασία λιπάνσεως ενός θάµνου, γίνεται µε προσθήκη µικτού λιπάσµατος 15-15-15, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

2. Σχηµατισµός κόµης θάµνων  

Η εργασία σχηµατισµού και διατήρησης του σχήµατος του κάθε θάµνου ίσως να απαιτηθεί 
κατά τη διάρκεια συντήρησης. Οι θάµνοι κλαδεύονται µε  προσοχή και γίνεται αποµάκρυνση 
των κοµµένων κλαδιών από τον τόπο του έργου.   

3. Καταπολέµηση ασθενειών θάµνων  

Η εργασία καταπολέµησης των ασθενειών των φυτών διά ψεκασµού της κόµης του φυτού µε 
εντοµοκτόνα ή µυκητοκτόνα και σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, γίνεται τόσο προληπτικά, 
αλλά και σε περιπτώσεις που παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ασθένεια ή εµφανιστούν κάποια 
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βλαβερά έντοµα. 

4. Βοτάνισµα χώρων θάµνων µε εργάτες  

Η εργασία βοτανίσµατος του µεταξύ των φυτών χώρου µε χρήση βενζινοκίνητου 
µηχανήµατος πεζού εργάτη, συνοδεύεται µε την αποµάκρυνση των υπολειµµάτων από τον 
τόπο του έργου.  

5. Καθαρισµός χώρου φυτών  

Η εργασία καθαρισµού του χώρου των φυτών, δηλαδή η συγκέντρωση και αποµάκρυνση 
των διαφόρων απορριµµάτων και ξένων αντικειµένων από το χώρο του έργου και σε 
οποιαδήποτε κλίση εδάφους, είναι µία εργασία που είναι απαραίτητη και γίνεται ώστε ο 
χώρος να διατηρηθεί καθαρός. 

 

Συγκεντρωτικά οι εργασίες που θα απαιτηθούν καθώς και οι περίοδοι εκτέλεσής τους 
δίνονται σε ετήσια βάση στο ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ                         

ΚΛΑ∆ΕΜΑ                         

ΛΙΠΑΝΣΗ                         

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                         

ΛΕΚΑΝΕΣ                         

ΑΡ∆ΕΥΣΗ                         

 

 

2.11 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ  

2.11.1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Στο παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή ισχυρής περίφραξης από σιδηροπασσάλους 
γαλβανισµένους διατοµής σχήµατος Γ (γωνιώδεις) 50x50x5 mm, σε συνδυασµό µε δικτυωτό 
ροµβοειδές γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα βρόγχων 5x5cm και αντηρίδες διατοµής ίδιας µε 
αυτής των σιδηροπασσάλων. Οι πάσσαλοι θα τοποθετούνται σε απόσταση 2m µεταξύ τους 
και σε ύψος 2m από το έδαφος. Η περίφραξη θα διαθέτει ενίσχυση από σύρµα πάχους 4mm 
σε όλο το µήκος της. Η πάκτωσή τους θα γίνεται σε βάση από σκυρόδεµα, διατοµής 
30x40cm και βάθους 30cm. 
Ανά 6m θα τοποθετηθούν αντηρίδες από µορφοσίδηρο ίδιας διατοµής µε αυτήν των 
κατακόρυφων πασσάλων. Οι αντηρίδες θα είναι πακτωµένες σε βάση από σκυρόδεµα, 
διαστάσεων 40x40x40cm και θα ενωθούν µε τους πασσάλους µε ηλεκτροσυγκόλληση.  
Οι βάσεις πάκτωσης των σιδηροπασσάλων και των αντηρίδων τους θα κατασκευαστούν από 
σκυρόδεµα C12/15. 
Η ακριβής διάταξη και θέση της περίφραξης στο χώρο φαίνεται στο σχέδιο γενικής διάταξης 
των έργων, ενώ η λεπτοµερής κατασκευαστική περιγραφή της περίφραξης φαίνεται στο 
αντίστοιχο σχέδιο λεπτοµερειών. 
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2.11.2 ΠΥΛΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Η κεντρική πύλη εισόδου του ΧΑ∆Α θα αποτελείται από δύο πλαίσια. Θα έχει συνολικό 
πλάτος 5,60 m. Η πύλη αποτελείται από δύο υποστυλώµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
διαστάσεων 30 x 30 cm και ύψους 2,00 m. Οι θύρες θα είναι ανοιγόµενες και θα 
κατασκευαστούν από ενισχυµένη κοιλοδοκό σιδήρου 100 x 100 x 3 mm. Για το άνοιγµα των 
δύο φύλλων θα χρησιµοποιηθούν έξι µεντεσέδες βαρέως τύπου για την σωστή λειτουργία και 
την ασφάλεια της πόρτας, ενώ κάθε πλαίσιο θα διαθέτει έναν τροχό κύλισης. Εσωτερικά το 
κάθε πλαίσιο θα καλύπτεται από συρµατόπλεγµα ίδιο µε αυτό της περίφραξης Ο ωφέλιµος 
χώρος διέλευσης καθορίζεται από την απόσταση µεταξύ των υποστυλωµάτων, η οποία είναι 
5,0 m.  
Η πόρτα θα ανοιγοκλείνει χειροκίνητα και θα κλειδώνει ώστε να επιτρέπεται η  είσοδος σε 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.  
 

2.11.3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α 

Στην είσοδο του ΧΑ∆Α θα τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριών όπου θα αναγράφονται: 

vi. Τίτλος έργου 
vii. Το όνοµα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο το Φορέα 
viii. Υλοποίησης / Επίβλεψης / ∆ιαχείρισης (λειτουργίας) 
ix. Ανάδοχος του Έργου 
x. Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης 

 
(Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά. Η πινακίδα πληροφοριών θα είναι σύµφωνη µε τις σχετικές 
απαιτήσεις του χρηµατοδοτικού προγράµµατος στο οποίο έχουν ενταχθεί). 
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∆ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ∆Α «ΚΟΥΤΙΧΑ» ∆.Ε. ΑΝΘΕΜΙΩΝ   
 

3.1  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. 

 
3.2       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 

 
Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες 343404, 4497082 (x, y), κατά το 
σύστηµα ΕΓΣΑ ‘87. 
 
3.3 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: 
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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 
λειτουργίας 

Μέσος 
εξυπηρετούµενος 

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.  

 
 

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  
 
  

 
 
 
3.4 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 
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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 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.  

(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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∆ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ∆Α «ΤΣΑΪΡΙΑ Η΄ ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ» 
∆.∆. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ  

 
4.1   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. 

 
4.2 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. 
 
4.3 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: 
Αρχικά, υπολογίστηκε βάσει των πληθυσµιακών δεδοµένων ο αριθµός των ατόµων που 
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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 
λειτουργίας 

Μέσος 
εξυπηρετούµενος 

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 

 
 
4.4 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. 

 
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. 
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4.5 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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∆ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑ∆Α «ΠΛΑΚΕΝΙΑ» ∆.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ  
 

5.1 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. 
 
5.2 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. 
 
5.3 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 
εξυπηρετούµενος 

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  

 
 
5.4 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. 

 
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 
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µέτρων επιτόπου αποκατάστασης του στο πλαίσιο της 1ης κατηγορίας µέτρων  µε βάση την 
Εγκύκλιο ΑΠ. οικ. 109974/3106/22-10-2004/ ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
 
 
5.5 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.)  
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• Έργα διαχείρισης στραγγισµάτων που περιλαµβάνουν  
(i) ∆ίκτυο διάτρητων αγωγών συλλογής στραγγισµάτων στον πόδα της 

αποκατάστασης 
(ii) Φρεάτια συλλογής και αδιάτρητους αγωγούς µεταφοράς στραγγισµάτων 
(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). 
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6  ΜΕΛΕΤΕΣ 

6.1  ∆ιατιθέµενες Μελέτες για τα ΧΑ∆Α του ∆. ΒΕΡΟΙΑΣ 
Για τα έργα των ΧΑ∆Α του ∆ήµου Βέροιας, έχουν εκπονηθεί οι οριστικές µελέτες που 
αναφέρονται παρακάτω:  

 

Τίτλος Μελέτης 

1. Τεχνικές µελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης  
2. Οριστική µελέτη έργων αποκατάστασης ΧΑ∆Α θέση "Αλιάκµονας- Μετόχι & Μανίκι" -  
ΣΑΥ-ΦΑΥ 
3. Oριστική µελέτη έργων αποκατάστασης ΧΑ∆Α θέση "Τριπόταµος ή Καψούρες" - ΣΑΥ-
ΦΑΥ 
4. Τοπογραφική µελέτη ΧΑ∆Α στη θέση"Τριπόταµος ή Καψούρες" του ∆ήµου Βέροιας  
5. Τοπογραφική µελέτη ΧΑ∆Α στις θέσεις "Μετόχι Αλιάκµονα & Μανίκι" του ∆ήµου Βέροιας 

 
 

6.2   ∆ιατιθέµενες Μελέτες για τα ΧΑ∆Α του ∆. ΝΑΟΥΣΑΣ 

Για τα έργα των ΧΑ∆Α του ∆ήµου Νάουσας, 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. Τοπογραφική µελέτη των ΧΑ∆Α στις θέσεις "Κουτίχα""Τσαίρια ή Παλιοµάνα"και 
"Πλακένια" του δήµου Νάουσας Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας"  
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7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Οι µελέτες των έργων έχουν 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 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) «Μέτρα και Όροι για την υγειονοµική ταφή 
των αποβλήτων.» 

• 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. 
 
 

7.1 ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
 
Εγκρίσεις/ Άδειες: 

•  Την υπ.αριθµ.πρωτ. 6093/21-8-2014 (Α∆Α ΒΧΕΨΟΡ1Υ-472): Απόφαση του 
Τµήµατος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της Α∆ΜΘ για την:«Άδεια 
Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) που βρίσκονται 
Α)στη θέση "Μανίκι" της Τοπικής Κοινότητας Βεργίνης της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Βεργίνας του ∆ήµου Βέροιας και Β)στη θέση  "Μετόχι - ¨Οχθες Αλιάκµονα" της 
Τοπικής Κοινότητας Βεργίνας της ∆ηµοτικής Ενότητας Βεργίνας του ∆ήµου Βέροιας 
ΠΕ Ηµαθίας». 

• Την υπ.αριθµ.πρωτ. ΟΙΚ3146/25-4-2014 (Α∆Α 7ΗΖΗΟΡ1Υ-ΝΛΩ): Απόφαση του 
Τµήµατος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της Α∆ΜΘ για την «Άδεια 
Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) που βρίσκεται 
στη θέση "Τριπόταµος ή Καψούρες" ∆.Κ Μακροχωρίου της ∆.Ε Αποστόλου Παύλου 
∆.Βέροιας ΠΕ Ηµαθίας » 

 
 
7.2 ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 
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 
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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». 

 

8  ΧΑΡΤΕΣ 

Ακολουθούν ενδεικτικοί χάρτες της περιοχής των έργων. Οι χάρτες αυτοί δεν αποτελούν 
συµβατικό έγγραφο. 
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Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2015 
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