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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ  Α.Ε.                             EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου 
(Ν25.00)" 

 
 

                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000 € (µε ΦΠΑ) 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
1.       ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην επέκταση του υφιστάµενου Χώρου Υγειονοµικής 
Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) του ∆ήµου Αγαθονησίου στη θέση «Φυκιός». Η 
επέκταση περιλαµβάνει την κατασκευή του δεύτερου (Β΄) κυττάρου και τη σύνδεσή 
του µε τα υφιστάµενα συστήµατα υποδοµής του ΧΥΤΑ, καθώς και βελτιώσεις – 
συµπληρώσεις υφιστάµενων έργων, για την ταφή µη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων. 
 
 
 
2.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η προτεινόµενη εγκατάσταση (Β΄ κύτταρο) έχει χωρητικότητα 872 µ3. Οι εργασίες για 
την κατασκευή του Β΄ κυττάρου και τη συνολική διαµόρφωση του χώρου, 
περιλαµβάνουν έργα στεγανοποίησης, διαχείρισης των στραγγισµάτων, ελέγχου  
λειτουργίας και παρακολούθησης των υπογείων υδάτων, καθώς και τµηµατική 
ανακατασκευή της υφιστάµενης περίφραξης, ανακατασκευή της πύλης εισόδου, 
τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων και αντιπυρική προστασία. 
 
Η κατασκευή  του Β΄ κυττάρου και η συνολική διαµόρφωση χώρου του ΧΥΤΑ 
περιλαµβάνει εργασίες για τη δηµιουργία του σκάµµατος και την περιµετρική τάφρο 
γύρω από το σκάµµα, για το  φρεάτιο συλλογής στραγγισµάτων (Φ1) και  για τα δύο 
φρεάτια διασταύρωσης αγωγών και ελέγχου στραγγισµάτων (Φ2), για την επέκταση 
του αγωγού επαναφοράς στραγγισµάτων, για την τελική κάλυψη της επιφάνειας του 
πρώτου σκάµµατος και τέλος για τη διαµόρφωση της ζώνης πυροπροστασίας.  
 
Τέλος, θα διανοιχθούν δύο γεωτρήσεις παρακολούθησης των υπογείων υδάτων ως 
προς τη στάθµη και τη σύνθεση τους για τον περιβαλλοντικό έλεγχο του έργου  και 
θα γίνει αποκατάσταση του εν λειτουργία κυττάρου. 
 
 
3.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο ΧΥΤΑ Αγαθονησίου µελετήθηκε, έλαβε τις σχετικές άδειες, κατασκευάστηκε (στο 
µεγαλύτερο τµήµα του) και λειτουργεί στη θέση «Φυκιός»,  µε προοπτική να δέχεται 
τα αστικά στερεά απόβλητα που θα παράγονται στο νησί για τα προσεχή 20 έτη.  
Για τη διάθεση των απορριµµάτων εφαρµόστηκε η µέθοδος των ανεξάρτητων 
κυψελών µε χωρητικότητα έκαστης ανάλογη µε τις ανάγκες 10 ετών. 
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Η συνολική έκταση που καταλαµβάνει ο ΧΥΤΑ Αγαθονησίου είναι 3,4 στρέµµατα. 
Από τα δύο προβλεπόµενα σκάµµατα του ενεργού Χ.Υ.Τ.Α. έχει κατασκευαστεί και 
λειτουργεί το ένα. 
Ο Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου εντάσσεται στην κατηγορία των µικρών Χ.Υ.Τ.Α., πολύ 
µικρού µεγέθους (τάξη Γ), και  χαµηλού βαθµού επικινδυνότητας (τάξη Β), που 
τελούν υπό καθεστώς προστασίας της φύσης (∆ίκτυο NATURA 2000).  
Εποµένως τυγχάνουν εφαρµογής οι Τεχνικές Προδιαγραφές Μικρών ΧΥΤΑ, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα του Άρθρου 4 της  Κ.Υ.Α. µε Αριθ. 4641/232 ( ΦΕΚ Β΄ 
168/2006). 
 
 
 
3.1      ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 
 
3.1.1  Χωµατουργικές Εργασίες (Εκσκαφές Και Επιχώσεις) : 

Οι  χωµατουργικές εργασίες αφορούν:  

• Στις απαιτούµενες εκσκαφές και επιχώσεις  του 2ου σκάµµατος του ΧΥΤΑ   

• στην εκσκαφή της περιµετρικής τάφρου γύρω από το σκάµµα για την 

αγκύρωση της γεωµεµβράνης και του γεωυφάσµατος.  

• στο φρεάτιο συλλογής στραγγισµάτων (Φ1) καθώς και στα δύο φρεάτια 

διασταύρωσης αγωγών και ελέγχου στραγγισµάτων (Φ2)  στην πορεία  τους 

προς τη δεξαµενή αποθήκευσης. 

• στον αγωγό µεταφοράς στραγγισµάτων από το δεύτερο σκάµµα έως τη 

δεξαµενή ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων.  

• στην επέκταση του αγωγού επαναφοράς στραγγισµάτων. Θα τοποθετηθούν 

30 m πλήρους αγωγού από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ50 σε συνέχεια 

του καταθλιπτικού αγωγού και σε προέκταση αυτού 10 m διάτρητου αγωγού 

από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) Φ50.  

• στην τελική κάλυψη της επιφάνειας του πρώτου σκάµµατος που έχει γεµίσει.  

• στη διαµόρφωση της ζώνης πυροπροστασίας πλάτους 13 m (5 m εσωτερικά 

και 8 m εξωτερικά της περίφραξης), µε µέσο βάθος εκσκαφής  0,5 m. 

 

Οι παραπάνω χωµατουργικές εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα 

τεύχη και σχέδια της οριστικής µελέτης και στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 

3.1.2  Σύστηµα στεγανοποίησης – στράγγισης ΧΥΤΑ : 

Το  σύστηµα στεγανοποίησης (µόνωσης) του σκάµµατος εξαιτίας της έλλειψης 

φυσικής αργίλου θα κατασκευαστεί µε χρήση συνθετικής γεωµεµβράνης και 

ειδικότερα: 

α) Συνθετική γεωµεµβράνη ελάχιστου πάχους 1,5 mm 
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β) Κατώτερη και ανώτερη στρώση προστασίας από γεωύφασµα κατάλληλων 

αντοχών, ελάχιστου ειδικού βάρους 300gr/m2. 

γ) Ανώτερη στρώση προστασίας από άµµο ή γαιώδη υλικά  κατάλληλης διαβάθµισης 

µε απουσία χαλίκων και γενικότερα γωνιωδών τεµαχίων ελάχιστου πάχους στρώσης 

10cm. Η άµµος θα τοποθετείται υποχρεωτικά τόσο στον πυθµένα του ΧΥΤΑ, όσο και 

στα πρανή. 

Λόγω του βραχώδους υποβάθρου, για την προστασία της µεµβράνης από διάτρηση, 

θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα : 

� Εργασίες εξοµάλυνσης υποβάθρου 

� Στρώση προστασίας κάτω από τη µεµβράνη, αποτελούµενη από γαιώδη 

υλικά χωρίς χάλικες και γενικότερα χωρίς σκληρά τεµάχια 

� Η λύση θα εξασφαλίζει την συνεχή και επαρκή προστασία της µεµβράνης. 

 

Η  στρώση αποστράγγισης θα κατασκευαστεί στον πυθµένα (κι όχι στα πρανή αφού 

έχουν κλίση 1/3 > 20%) του Χ.Υ.Τ.Α. µε πάχος στρώσης 0,30m, επιπλέον της 

στρώσης προστασίας από διαβαθµισµένο αδρανές υλικό. 

Θα υπάρχει κατώτερη και ανώτερη στρώση προστασίας από γεωύφασµα 

κατάλληλων αντοχών, ελάχιστου ειδικού βάρους 300 g/m2. 

Ο συντελεστής υδροπερατότητας της στρώσης αποστράγγισης θα πρέπει να έχει 

ελάχιστη τιµή 1*10-3 m/s.  

 

3.1.3  Σωληνώσεις  Στραγγισµάτων – Υδρογεωτρήσεις   

Η επανακυκλοφορία των στραγγισµάτων στο σώµα του Χ.Υ.Τ.Α., µε προεπεξεργασία 

πρωτοβάθµιας καθίζησης συνδυασµένης µε αποθήκευση, καλύπτεται από το 

υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης στραγγισµάτων που διατηρείται και θα συντηρηθεί 

από τον ανάδοχο. 

Το σύστηµα αποστράγγισης στο προς κατασκευή δεύτερο σκάµµα αποτελείται από 

αγωγό τοποθετηµένο κατάλληλα στα χαµηλότερα υψόµετρα της στρώσης 

αποστράγγισης του ΧΥΤΑ. Ο αποστραγγιστικός αγωγός τοποθετείται µέσα στη 

στρώση αποστράγγισης πληρωµένη µε χαλίκι.  

Στη βάση του σκάµµατος (κι όχι στα πρανή αφού η κλίση τους είναι 1/3 άρα 

µεγαλύτερη του 20%), θα δηµιουργηθεί η στρώση αποστράγγισης πάχους 30 εκ., 

εντός της οποίας και στα χαµηλότερα σηµεία της θα τοποθετηθεί συλλεκτήριος 

αγωγός από HDPE, διατοµής Ø200, δοµηµένου τοιχώµατος, αντοχής κυκλικού 

δακτυλίου 10 kN/m2 (atm), διάτρητος κατά τα 2/3. Η στρώση αποστράγγισης 

καταλήγει στο φρεάτιο συλλογής στραγγισµάτων, κι από εκεί µε αδιάτρητο τεµάχιο 

αγωγού µεταφοράς από HDPE, διατοµής Ø 200, 10 kN/m2 τα στραγγίσµατα 
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διαµέσου και δύο φρεατίων διασταύρωσης και ελέγχου οδηγούνται στη δεξαµενή 

συγκέντρωσής τους. 

Η κλίση του αγωγού θα >3%. Ο αγωγός παροχετεύει µε βαρύτητα τα συλλεγόµενα 

στραγγίσµατα. Τα στραγγίσµατα καταλήγουν µε βαρύτητα σε φρεάτιο συλλογής από 

οπλισµένο σκυρόδεµα, απ’  όπου οδηγούνται σε πλήρη αγωγό στραγγισµάτων 

τοποθετηµένο εντός τάφρου και διαµέσου δύο φρεατίων οδηγούνται τελικά στη 

δεξαµενή συγκέντρωσης των στραγγισµάτων.    

 

3.1.4  Κατασκευές από σκυρόδεµα –  Περίφραξη  

 
Περίφραξη 

Θα γίνει συµπλήρωση µε τµηµατική ανακατασκευή της, ώστε η περίφραξη µε 

δικτυωτό συρµατόπλεγµα να φθάνει σε ύψος 2,5 µέτρων πάνω από το φυσικό 

έδαφος.  

Πύλη εισόδου 

Θα γίνει ανακατασκευή της πύλης εισόδου µε ίδια υλικά µε αυτά της περίφραξης και 

ένταξή της στη νέα περίφραξη µε διαστάσεις 5 m (πλάτος) Χ 2 m (ύψος). 

Ενηµερωτικές πινακίδες 

Θα τοποθετηθούν ενηµερωτικές πινακίδες (µία ενηµερωτική για το έργο σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του φορέα χρηµατοδότησης και µία εργοταξιακή) σύµφωνα µε τις 

σχετικές προδιαγραφές. 

Αντιπυρική προστασία 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. θα προστατεύεται επαρκώς έναντι κινδύνου πυρκαγιάς. 

Θα γίνει κατάλληλη διαµόρφωση ρυθµιστικής ζώνης µεταξύ του ορίου λεκάνης 

απόθεσης και της περίφραξης πλάτους 5 µέτρων. Επίσης θα διανοιχθεί 

αποψιλωµένη από βλάστηση ζώνη πλάτους τουλάχιστον 8 µέτρων εξωτερικά και 

περιµετρικά της περίφραξης.  

 

4.     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Στο Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των υπογείων υδάτων 

ως προς τη στάθµη και τη σύνθεσή τους ανά εξάµηνο στη φάση της λειτουργίας και 

ανά έτος στη φάση µετέπειτα φροντίδας γίνεται µέσω γεωτρήσεων ελέγχου υπογείων 

υδάτων σε 2 θέσεις, µία ανάντη και µία κατάντη της υδραυλικής ροής των υπογείων 

υδάτων. 

Εκτιµάται ότι θα διανοιχθούν δύο γεωτρήσεις παρακολούθησης υπόγειων υδάτων 

σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους (µία ανάντη και µία 
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κατάντη του Χ.Υ.Τ.Α.) µε βάθος κάθε µίας 15 m.  

 
 
5.      ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
5.1     Μελέτες που διατίθενται 
 
Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας διατίθενται οι παρακάτω µελέτες: 
 

� Οριστική Μελέτη δεύτερου σκάµµατος στο ΧΥΤΑ Αγαθονησίου – 2η Φάση της 
µελέτης «Επέκταση κατασκευής ΧΥΤΑ Κοινότητας Αγαθονησίου (Αρ. Κυτίου  
N25_3) 

� Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΧΥΤΑ Κοινότητας Αγαθονησίου 
(Αρ. Κυτίου  N25_4) 

� Τοπογραφική  Αποτύπωση περιοχής ΧΥΤΑ Αγαθονησίου Κοινότητας 
Αγαθονησίου (Αρ. Κυτίου  N25_7) 

� Οριστική Μελέτη ΧΥΤΑ Αγαθονησίου Κοινότητας Αγαθονησίου (Αρ. Κυτίου  
N25_8) 

� Φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης µελέτης ΧΥΤΑ Αγαθονησίου Κοινότητας 
Αγαθονησίου  (Αρ. Κυτίου  N25_9) 

 
Ο ανάδοχος πριν την έναρξη της κατασκευής θα συντάξει µελέτη εφαρµογής του 
έργου η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην Εγνατία Οδό Α.Ε.  

 
 

6.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Για το σύνολο του έργου έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
έχει εκδοθεί η µε αριθµό πρωτοκόλλου Α.Π. οικ 133118/6-12-2010 Απόφαση 
Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων απο ΥΠΕΚΑ/  
 
 
7. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
 
∆εν θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις, καθώς έχουν εξασφαλιστεί από την κατασκευή 
του πρώτου κυττάρου. 
 
 
8.    ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από 
σχετική εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του 
Προϋπολογισµού Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 55 του 
Ν.3669/2008. 
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