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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) για την
τελική διάθεση (µετά τη συλλογή και µεταφορά και προτεινόµενη επεξεργασία στο άµεσο µέλλον) των
στερεών αστικών αποβλήτων της ∆ιαχειριστικής Ενότητας Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στη
θέση «Κορφή Ξύδη» Νήσου Νάξου, Νοµού Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Χώρος
Υγειονοµικής Ταφής θα δέχεται τα αστικά απορρίµµατα εκτός της νήσου Νάξου και των νησιών
Ηρακλειάς, ∆ονούσας, Σχοινούσας και Κουφονησίου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου είναι:


Επιφάνεια γηπέδου: περίπου 170 στρέµµατα



Όγκος Χ.Υ.Τ.Α. (τουλάχιστον):463.500m συµπεριλαµβανόµενου και του υλικού ηµερήσιας

3

χωµατοκάλυψης


Μέση ετήσια δυναµικότητα:

15.450 tn/year στερεά απόβλητα



Χρονική διάρκεια λειτουργίας:

τουλάχιστον 20 έτη



Ειδικό βάρος αποτιθέµενων στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ: 0,80tn/m



Ηµερήσια χωµατοκάλυψη:



Οριζοντιογραφική έκταση καθαρού ενεργού χώρου λεκάνης (χωρίς την περιµετρική ζώνη):

3

20% του όγκου των στερεών αποβλήτων

από 43 έως 47 στρέµµατα.


Περιµετρική αντιπυρική ζώνη:

8m πλάτος

Στη λεκάνη θα κατασκευαστούν, η στεγανοποίηση του πυθµένα και των πρανών και τα έργα συλλογής
των παραγόµενων στραγγιδίων.

Για την πρόσβαση στο χώρο απαιτείται κατασκευή – βελτίωση εξωτερικού δικτύου οδοποιίας,
συνολικού µήκους περί τα 710m. Για τη συγκεκριµένη οδοποιία έχει εκπονηθεί ήδη οριστική µελέτη, η
οποία και πρέπει να ακολουθηθεί. Η εξωτερική οδοποιία (βελτίωση 300m και νέα χάραξη 410m)
αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας, για την οποία όµως δεν απαιτείται εκπόνηση µελέτης,
καθώς υπάρχει ήδη. Τα µήκη των οδικών τµηµάτων πρόσβασης είναι ενδεικτικά, ενώ οι ακριβείς τιµές
των µεγεθών καθορίζονται από την οριστική µελέτη του έργου. Τα έργα βελτίωσης αφορούν σε
υφιστάµενο χωµατόδροµο, ξεκινούν από τη διασταύρωση του µε την επαρχιακή οδό Χώρας Νάξου –
Γαλήνης και συνίσταται σε διαπλάτυνση του υφιστάµενου οδοστρώµατος µε αύξηση των
οριζοντιογραφικών ακτινών καµπυλότητας όπου απαιτείται.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης της εξωτερικής
οδοποιίας έχει µελετηθεί και κοστολογηθεί επιπλέον των προηγούµενων και ένα τµήµα οδού µήκους
περίπου 300m εντός του γηπέδου (εσωτερική οδοποιία). Το τµήµα αυτό δεν θα κατασκευαστεί
σύµφωνα µε την οριστική µελέτη, αλλά σύµφωνα µε την τεχνική πρόταση του αναδόχου και ανήκει στο
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κόστος της εσωτερικής οδοποιίας. Το κόστος αυτού του τµήµατος έχει αφαιρεθεί από το κόστος της
εξωτερικής οδοποιίας.

Τα κατ’ ελάχιστον έργα υποδοµής που θα κατασκευαστούν στο χώρο είναι τα ακόλουθα:


Ο ενεργός χώρος απόθεσης απορριµµάτων



Η πύλη εισόδου – εξόδου



Ο οικίσκος ελέγχου



Το κτίριο διοίκησης



Ο χώρος στάθµευσης Ι.Χ.



Η γεφυροπλάστιγγα



Το σύστηµα έκπλυσης τροχών



Ο χώρος δειγµατοληψίας



Ο χώρος απόθεσης αδρανών



Ο χώρος αναµονής απορριµµατοφόρων



Ο δανειοθάλαµος γαιώδους υλικού



Η δεξαµενή ύδρευσης – άρδευσης - πυρόσβεσης



Το υπόστεγο συντήρησης οχηµάτων – γκαράζ – αποθήκη υλικών



Η αποθήκη υγρών καυσίµων



Κτίριο ενέργειας



Η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισµάτων



Η περίφραξη



Η αντιπυρική ζώνη



Η ζώνη δενδροφύτευσης



Συγκρότηµα πυρσών καύσης βιοαερίου



Το σύστηµα ελεγχόµενης απαγωγής και άντλησης του βιοαερίου



Το σύστηµα συλλογής στραγγισµάτων



Τα δίκτυα υποδοµής



Η εσωτερική οδοποιία



Οι αντιπληµµυρικές τάφροι

Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί χώρος για µελλοντική µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εντός του
γηπέδου.
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2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή, η προσωρινή λειτουργία και η δοκιµαστική λειτουργία του
Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) για την τελική διάθεση (µετά τη συλλογή και
µεταφορά και προτεινόµενη επεξεργασία στο άµεσο µέλλον) των στερεών αστικών αποβλήτων της
∆ιαχειριστικής Ενότητας Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στη θέση «Κορφή Ξύδη» Νήσου
Νάξου, Νοµού Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής θα δέχεται τα
αστικά απορρίµµατα εκτός της νήσου Νάξου και των νησιών Ηρακλειάς, ∆ονούσας, Σχοινούσας και
Κουφονησίου.

Για την πρόσβαση στο χώρο απαιτείται κατασκευή – βελτίωση εξωτερικού δικτύου οδοποιίας,
συνολικού µήκους περί τα 710m. Για τη συγκεκριµένη οδοποιία έχει εκπονηθεί ήδη οριστική µελέτη, η
οποία και πρέπει να ακολουθηθεί. Η εξωτερική οδοποιία (βελτίωση 300m και νέα χάραξη 410m)
αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας, για την οποία όµως δεν απαιτείται εκπόνηση µελέτης,
καθώς υπάρχει ήδη. Τα µήκη των οδικών τµηµάτων πρόσβασης είναι ενδεικτικά, ενώ οι ακριβείς τιµές
των µεγεθών καθορίζονται από την οριστική µελέτη του έργου. Τα έργα βελτίωσης αφορούν σε
υφιστάµενο χωµατόδροµο, ξεκινούν από τη διασταύρωση του µε την επαρχιακή οδό Χώρας Νάξου –
Γαλήνης και συνίσταται σε διαπλάτυνση του υφιστάµενου οδοστρώµατος µε αύξηση των
οριζοντιογραφικών ακτινών καµπυλότητας όπου απαιτείται. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι
στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης της εξωτερικής οδοποιίας έχει µελετηθεί και κοστολογηθεί
επιπλέον των προηγούµενων και ένα τµήµα οδού µήκους περίπου 300m εντός του γηπέδου
(εσωτερική οδοποιία). Το τµήµα αυτό δεν θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε την οριστική µελέτη, αλλά
σύµφωνα µε την τεχνική πρόταση του αναδόχου και ανήκει στο κόστος της εσωτερικής οδοποιίας. Το
κόστος αυτού του τµήµατος έχει αφαιρεθεί από το κόστος της εξωτερικής οδοποιίας.

Στο αντικείµενο του παρόντος έργου, στο οποίο θα κληθούν οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν τις
τεχνικές και οικονοµικές προσφορές τους περιλαµβάνονται:

α) Εκπόνηση µελετών
• Οι απαιτούµενες µελέτες όπως προδιαγράφονται και στα οικεία άρθρα της ∆ιακήρυξης και των
λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης, (Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρµογής, ειδικές ερευνητικές
εργασίες κλπ) για την πλήρη κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. Νήσου Νάξου στη Θέση «Κορφή - Ξύδη».
Η µελέτη θα αφορά στο σύνολο του έργου (αντικείµενο παρούσας εργολαβίας), ελάχιστης
διάρκειας 20 ετών, εκτός από την µελέτη εξωτερικής οδοποιίας, καθώς υπάρχει ήδη οριστική
µελέτη.
• Εκπόνηση γεωτεχνικής µελέτης. Τυχόν ειδικές ή συµπληρωµατικές µελέτες και έρευνες που
απαιτούνται και δεν κατονοµάζονται ρητά, για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

β) Εκτέλεση Κατασκευών
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• Κατασκευή έργων διαµόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης υποδοχής απορριµµάτων του
Χ.Υ.Τ.Α.
• Κατασκευή έργων διαχείρισης στραγγισµάτων (συλλογή στραγγισµάτων του Χ.Υ.Τ.Α.,
επεξεργασία - τελική διάθεση).
• Κατασκευή έργων διαχείρισης οµβρίων του Χ.Υ.Τ.Α..
• Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α., επεξεργασία - τελική
διάθεση).
• Κατασκευή έργων οδοποιίας εντός του Χ.Υ.Τ.Α..
• Κατασκευή έργων εξωτερικής οδοποιίας Χ.Υ.Τ.Α., µε τα αντιπληµµυρικά έργα αυτής.
• Κατασκευή έργων υποδοµής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση του Χ.Υ.Τ.Α.
(Κτίριο ∆ιοίκησης, Οικίσκος Ελέγχου, Γεφυροπλάστιγγα, Σύστηµα Έκπλυσης Τροχών,
∆εξαµενή νερού, έργα Η/M, περίφραξη, πύλη εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα
διαχείρισης οµβρίων, έργα φυτεύσεων κ.ά.).
• Κατασκευή έργων και προµήθεια εξοπλισµού για την υλοποίηση προγράµµατος ελέγχου
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.
• ∆εν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα εργολαβία η µεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας µέχρι
και την είσοδο της εγκατάστασης.

γ) Υποστήριξη - Υπηρεσίες
• Ο συντονισµός των διαδικασιών και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την σύνδεση του έργου
µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Νερό – ∆ΕΗ – ΟΤΕ).
• Η µέριµνα και όλες οι απαιτούµενες εργασίες και ενέργειες για την εξασφάλιση τυχόν
απαιτούµενων αδειοδοτήσεων ή εγκρίσεων για την πραγµατοποίηση του έργου.
• Η προσωρινή λειτουργία του πρώτου κυττάρου
• Η δοκιµαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων µετά την κατασκευή του έργου για διάστηµα έξι
(6) µηνών
• Η εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα κατά το διάστηµα της εξάµηνης (6µηνης)
δοκιµαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραµµάτων
αποδόσεων, µετρήσεων κλπ του έργου και ο εφοδιασµός του µε τα αντίστοιχα πλήρη
προγράµµατα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την αποδοτική και
µακρόχρονη λειτουργία του έργου.

2.2

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο υπό µελέτη χώρος για την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. βρίσκεται στη θέση «Κορφή Ξύδη» του ∆ήµου
Νάξου, νήσου Νάξου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε αυτό οδηγεί η οδός που συνδέει τη Νάξο µε τον
οικισµό Γαλήνη, όπου µετά από οδική απόσταση περίπου 4 χιλιοµέτρων από τη Χώρα, ακολουθώντας
ανατολικά χωµατόδροµο µήκους 300m (που θα βελτιωθεί) και από εκεί την οδό τελικής πρόσβασης
(όπως θα διαµορφωθεί) µήκους 410m οδηγούµαστε στη θέση του έργου.
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Το συγκεκριµένο γήπεδο έχει επιφάνεια 170.081,75m , χαρακτηρίζεται µικτής µορφής έκταση, µέσου
υψοµέτρου 165 m. Συγκεκριµένα το υψόµετρο του χώρου κυµαίνεται µεταξύ +125 και +225m. Η
έκταση αποτελείται από αγροτικής µορφής τµήµατα και από τµήµατα βραχώδους χορτολιβαδικής
µορφής. Το ανάγλυφο της θέσης είναι σχετικά οµαλό, µε κλίσεις της τάξης του 20-25% προς
ανατολικά. Τοπικά η κλίση του εδάφους φτάνει και το 35%.

Η θέση ανήκει στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Νάξου. Το οικόπεδο, λόγω της µορφολογίας έχει πολύ
καλή οπτική αποµόνωση. Η θέση του Χ.Υ.Τ.Α. έχει σχεδόν πλήρη οπτική κάλυψη.

Στα όρια της έκτασης προς βορρά, η εµφάνιση του υγιούς βραχώδους υποβάθρου συνοδεύεται από
µεταπτώσεις (γκρεµούς) µικρού σχετικά ύψους. Αντίθετα, στο ανατολικό τµήµα της έκτασης, το
ανάγλυφο γίνεται ηπιότερο σε σχέση µε το κεντρικό τµήµα λόγω της ύπαρξης µικρού πάχους
αλλουβιακού µανδύα. Στη θέση αυτή υπάρχουν µικρής έκτασης καλλιέργειες αµπελιού και ελιάς, ενώ
στο υπόλοιπο τµήµα εντοπίζεται φρυγανώδης βλάστηση. Η αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων
γίνεται προς ανατολή, µέσω υφιστάµενου ρέµατος (παροδικής ροής) που διασχίζει το χώρο. Σε
απόσταση περί τα 400m ανατολικά των ορίων του γηπέδου του ΧΥΤΑ, το ρέµα αυτό συµβάλει µε
κλάδο µεγαλύτερης τάξης, επίσης παροδικής ροής, ο οποίος αποστραγγίζει την περιοχή προς ΒΒ∆ και
τελικά καταλήγει στη θάλασσα.

Με τα δεδοµένα της ετήσιας ποσότητας απορριµµάτων και της διαθέσιµης έκτασης υπολογίζεται ότι ο
χώρος µπορεί να λειτουργήσει ως Χ.Υ.Τ.Α. τουλάχιστον επί 20ετία.

Η οριζοντιογραφική έκταση η οποία θα καταλαµβάνεται από την λεκάνη του Χ.Υ.Τ.Α. (προσµετράται η
έκταση που εσωκλείεται από την περιµετρική ζώνη, χωρίς αυτήν) θα ανέρχεται από 43 έως 47
3

στρέµµατα περίπου και η χωρητικότητα θα είναι τουλάχιστον 463.500m . Η διάρκεια ζωής που
προκύπτει έτσι για τον Χ.Υ.Τ.Α. θα είναι µεγαλύτερη των 20,0 ετών (για µέση διάθεση 15.450 περίπου
tn/year).

Για την προσπέλαση στις διάφορες εγκαταστάσεις εντός των ορίων του χώρου θα κατασκευασθεί
δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας. Οι συντεταγµένες των κορυφών του γηπέδου της θέσης δίδονται στον
πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 2.1: Συντεταγµένες Κορυφών Γηπέδου στο Σύστηµα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α. 87
A/A

X

Υ

1

625321,78

4108380,15

2

625360,06

4108291,54
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2.3

A/A

X

Υ

3

625337,45

4108126,98

4

625110,14

4108125,14

5

625065,71

4108120,24

6

624970,91

4108127,77

7

624922,71

4108125,11

8

624906,65

4108112,73

9

624785,48

4108076,56

10

624753,93

4108390,01

11

624815,52

4108429,36

12

624835,71

4108455,60

13

624883,67

4108489,41

14

624927,08

4108498,99

15

624988,81

4108437,52

16

625175,74

4108363,11

17

625251,32

4108349,48

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γεωλογικά, ολόκληρη η έκταση του γηπέδου δοµείται από το σχηµατισµό του γρανοδιορίτη (πάχους
τουλάχιστον 200 m), ο οποίος δοµεί και το µεγαλύτερο ποσοστό του δυτικού τµήµατος του νησιού. Στο
µεγαλύτερο τµήµα του γηπέδου ο γρανοδιορίτης καλύπτεται από εδαφικό µανδύα πολύ µικρού
πάχους, το οποίο είναι της τάξης µερικών δεκάδων εκατοστών έως το πολύ 1m. Στην περιοχή του
ρέµατος, το πάχος αυτό ενδέχεται τοπικά να ανέλθει έως το πολύ 2m.

Στην περιοχή των εξάρσεων που οριοθετούν το χώρο προς βορά και νότο, ο εδαφικός µανδύας
απουσιάζει εντελώς και ο γρανοδιορίτης εµφανίζεται σχετικά υγιής, διατέµνεται δε, από αρκετά πυκνό
δίκτυο διακλάσεων. Αντίθετα, σε κάποιες περιοχές εσωτερικά του χώρου, κάτω από το µανδύα
αποσάθρωσης

εντοπίστηκαν

εµφανίσεις

περισσότερο

αποσαθρωµένου

πετρώµατος,

µε

χαρακτηριστική χρυσοκϊτρινη απόχρωση. Συνήθως εµφανίζεται ελαφρά αποσαθρωµένος µε
χαρακτηριστική κατάτµηση µορφής pillow και διατέµνεται από αρκετά πυκνό δίκτυο διακλάσεων µε
µεταβαλλόµενο προσανατολισµό. Αυξανόµενου του βαθµού αποσάθρωσης, η απόχρωσή του
τρέπεται σε χρυσοκίτρινη. Στο ανατολικό τµήµα του γηπέδου, εντοπίζεται µικρού πάχους αλλουβιακός
µανδύας που σχηµατίστηκε από τη συσσώρευση των ανάντη προϊόντων απόπλυσης του µητρικού
πετρώµατος.

Η άµεση περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α. αποτελεί ενδιάµεση ζώνη (αυχένα) µεταξύ της κορυφής «Ξύδη» προς
βορρά και µίας µικρότερης λοφώδους έξαρσης (233 m) προς νότο, βρίσκεται σε ανάγλυφο µε γενική
κλίση της τάξης του 20-25% προς ανατολικά. Στα περιθώρια του χώρου, η µορφολογία τοπικά, µπορεί
να ανέλθει µέχρι και 35%.
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Εντός του γηπέδου δεν εντοπίστηκε κάποιο σαφές µέτωπο ρηγµάτωσης ή γραµµές ολίσθησης,
προστριβής κλπ, κατά συνέπεια δεν διαφαίνεται πιθανότητα ύπαρξης ενεργού τεκτονικού ρήγµατος
στην άµεση περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α.. Το ίδιο ισχύει και για την ευρύτερη, σε ακτίνα 1km περιµετρικά του
χώρου περιοχή, όπου σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, δεν έχει καταγραφεί ρήγµα το οποίο να
χαρακτηρίζεται µε βεβαιότητα ως ενεργό.

Η αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων γίνεται προς ανατολή, µέσω υφιστάµενου ρέµατος
(παροδικής ροής) που διασχίζει το χώρο. Σε απόσταση περί τα 400m ανατολικά των ορίων του
γηπέδου του ΧΥΤΑ, το ρέµα αυτό συµβάλει µε κλάδο µεγαλύτερης τάξης, επίσης παροδικής ροής, ο
οποίος αποστραγγίζει την περιοχή προς ΒΒ∆ και τελικά καταλήγει στη θάλασσα.

2.4

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ- ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η περιοχή της Νάξου ανήκει στην κλιµατική περιοχή του Αιγαίου (χερσαία µεσογειακή), η οποία
περιλαµβάνει ολόκληρη τη ΝΑ Ελλάδα µέχρι τη Θεσσαλία, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Το
κλίµα της περιοχής αυτής είναι ξηρό και χαρακτηρίζεται από σχετικά ήπιο χειµώνα. Για την περιγραφή
του κλίµατος της ευρύτερης περιοχής χρησιµοποιούνται στοιχεία που έχουν ληφθεί από το
Μετεωρολογικό Σταθµό Νάξου (υψόµετρο 9m).

Το ετήσιο ύψος των κατακρηµνισµάτων αποτελεί σηµαντικό µέγεθος καθώς επηρεάζει άµεσα την
ποσότητα των παραγοµένων στραγγισµάτων. Τα µέσα µηνιαία ύψη βροχοπτώσεων παρουσιάζονται
στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 2.2: Μέσο Μηναίο Ύψος Κατακρηµνισµάτων
Μήνας

Μέσο Ύψος (Ολικό)

Μέσο Ύψος (24Η)

Κατακρηµνισµάτων (mm)

Κατακρηµνισµάτων (mm)

Ιανουάριος

67,6

56,0

Φεβρουάριος

54,2

57,1

Μάρτιος

45,8

98,8

Απρίλιος

17,4

25,0

Μάιος

9,8

31,0

Ιούνιος

2,6

16,2

Ιούλιος

0,6

9,7

Αύγουστος

2,0

74,8

Σεπτέµβριος

5,5

42,2

Οκτώβριος

36,6

73,2

Νοέµβριος

50,6

96,7

∆εκέµβριος

68,7

71,3
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Ο πλέον βροχερός µήνας της τελευταίας 20ετίας είναι πολύ σηµαντικός για τη διαστασιολόγηση των
ο

έργων του ΧΥΤΑ και γι’ αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι 18,1 C. Η
σχετική υγρασία εµφανίζει µικρή διακύµανση και κυµαίνεται από 69,2% τον Ιούνιο έως 74,6% το
Νοέµβριο. Η µέση σχετική υγρασία στο νησί είναι 65%. Εκτιµάται ότι στην περιοχή µελέτης οι
επικρατέστεροι άνεµοι σε ετήσια βάση είναι οι Βόρειοι, έντασης 4Β και ακολουθούν οι Νότιοι µε την
ίδια περίπου ένταση.

2.5

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Η Νάξος θεωρείται γενικά περιοχή µικρής επικινδυνότητας µε σεισµική επιτάχυνση εδάφους Α = α x g,
όπου α = 0.16, σύµφωνα µε την αναθεώρηση του Ε.Α.Κ.2000 το 2003. Από άποψη σεισµικής
επικινδυνότητας τα εδάφη κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες Α, Β, Γ, ∆ και Χ, οι οποίες
περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

Β
Γ
∆

Χ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βραχώδεις ή ηµιβραχώδεις σχηµατισµοί εκτεινόµενοι σε αρκετή έκταση και
βάθος, µε την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση.
Στρώσεις πυκνού κοκκώδους υλικού µε µικρό ποσοστό ιλυοαργιλικών
προσµίξεων, πάχους µικρότερου των 70 µ.
Στρώσεις πολύ σκληρής προσυµπιεσµένης αργίλου πάχους µικρότερου των
70 µ.
Εντόνως αποσαθρωµένα βραχώδη ή εδάφη που από µηχανική άποψη
µπορούν να εξοµοιωθούν µε κοκκώδη.
Στρώσεις κοκκώδους υλικού µέσης πυκνότητας, πάχους µεγαλύτερου των 5
µ. ή µέσης πυκνότητας πάχους µεγαλύτερου των 70 µ.
Στρώσεις σκληρής προσυµπιεσµένης αργίλου πάχους µεγαλύτερου των 70 µ.
Στρώσεις κοκκώδους υλικού µικρής σχετικής πυκνότητας, πάχους
µεγαλύτερου των 5 µ. ή µέσης πυκνότητας πάχους µεγαλύτερου των 70 µ.
Ιλυοαργιλικά εδάφη µικρής αντοχής σε πάχος µεγαλύτερο των 5 µ.
Έδαφος µε µαλακές αργίλους υψηλού δείκτη πλασιµότητας (Ιρ > 50),
συνολικού πάχους µεγαλύτερου των 10 µ.
Χαλαρά λεπτόκοκκα αµµοϊλιώδη εδάφη υπό τον υδάτινo ορίζοντα, που
ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική µελέτη αποκλείει τέτοιο
κίνδυνο, ή γίνει βελτίωση των µηχανικών τους ιδιοτήτων).
Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εµφανή τεκτονικά ρήγµατα.
Απότοµες κλιτείς καλυπτόµενες µε προϊόντα χαλαρών πλευρικών κορηµάτων.
Χαλαρά κοκκώδη ή µαλακά ιλυοαργιλλικά εδάφη, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι
είναι επικίνδυνα από άποψη δυναµικής συµπυκνώσεως ή απώλειας αντοχής.
Πρόσφατες χαλαρές επιχωµατώσεις (µπάζα). Οργανικά εδάφη.
Εδάφη κατηγορίας Γ µε επικινδύνως µεγάλη κλίση.
Πηγή: Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000.

Το έδαφος στην υπό µελέτη περιοχή κατατάσσεται, γενικά, στην κατηγορία Α.
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2.6

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τα διαθέσιµα στοιχεία για την ποιοτική σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων στην εξεταζόµενη
διαχειριστική ενότητα είναι τα παρακάτω:

Πίνακας 2.3: Ποιοτική Σύσταση ∆ηµοτικών Απορριµµάτων Νάξου
Σύσταση

%

Υπολείµµατα κουζίνας

48,3

Χαρτί τυπωµένο

4,5

Χαρτί συσκευασίας

2,1

Λοιπά χαρτιά

11,3

Χαρτόνι

3,7

Πλαστικό φύλλο

4,4

Πλαστικό PET

1,5

Πλαστικό PVC

0,6

Λοιπά συστατικά

2,9

Αλουµίνιο

1,1

Σιδηρούχα µέταλλα

2,1

Μπαταρίες

0,1

Ύφασµα

1,8

∆έρµα – Λάστιχο

0,8

Ξύλα – Χόρτα ξηρά

2,0

Αδρανή

3,2

Γυαλί

5,8

Λοιπά

3,8

Σύνολο

100,0

Πηγή: Μελέτη της ΕΕΤΑΑ «∆ιάγνωση των πρακτικών διαχείρισης απορριµµάτων και ανάπτυξη τυπικών σχεδίων
διαχείρισης απορριµµάτων για τα ελληνικά νησιά», (1995, MEDSPA – 91-1/GR/002/GR/02)

2.7

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.

Ο υπό µελέτη Χ.Υ.Τ.Α. θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ∆ιαχειριστικής
Ενότητας Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (∆ονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι). Ο
πληθυσµός τους, όπως αυτός προέκυψε από την απογραφή του 2001 της ΕΣΥΕ, παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2.4: Πραγµατικός Πληθυσµός Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (2001)
Πραγµατικός
πληθυσµός

∆ΗΜΟΙ
∆ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

12.089

∆.∆.Νάξου

6.727
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Πραγµατικός
πληθυσµός

∆ΗΜΟΙ
∆.∆.Αγίου Αρσενίου

1.207

∆.∆.Βίβλου

807

∆.∆.Γαλανάδου

425

∆.∆.Γαλήνης

192

∆.∆.Γλινάδου

509

∆.∆.Εγγαρών

197

∆.∆.Κινιδάρου

501

∆.∆.Μελάνων

649

∆.∆.Ποταµιάς

362

∆.∆.Σαγκρίου

513

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΥΜΑΙΑΣ

6.099

∆.∆.Χαλκείου

635

∆.∆.Απεράθου (Απειράθου)

1.078

∆.∆.∆αµαριώνος

557

∆.∆.∆ανακού

162

∆.∆.Κεραµωτής

76

∆.∆.Κορωνίδος

572

∆.∆.Κορώνου

744

∆.∆.Μέσης

116

∆.∆.Μονής

230

∆.∆.Σκαδού

126

∆.∆.Φιλοτίου

1.803

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΝΟΥΣΕΣ

163

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

151

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

366

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ

206

ΣΥΝΟΛΟ
19.074
Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφή Πληθυσµού 2001)

Το έτος έναρξης του Χ.Υ.Τ.Α. εκτιµάται ότι θα είναι το 2014. Ο µέσος µόνιµος εξυπηρετούµενος
πληθυσµός είναι 28.500. Ο µέσος εξυπηρετούµενος εποχικός πληθυσµός εκτιµάται σε 17.000 µε µέση
διάρκεια παραµονής 150 ηµέρες. Η εκτιµώµενη ετήσια ποσότητα άλλων αποβλήτων (γεωργικά, ιλύες
ΕΕΣ, οικοδοµών, κτηνοτροφικά) είναι 2.500 tn/year. Οπότε, η παραγόµενη µέση ετήσια ποσότητα
αστικών στερεών αποβλήτων είναι: [(28.500 άτοµα * 365 ηµέρες + 17.000 άτοµα * 150 ηµέρες)* 1,0
kg/άτοµο και ηµέρα + 2.500 tn] ≈ 15.450 tn.

Η ποσότητα των στερεών αποβλήτων της 20ετίας εκτιµάται σε 20 * 15.450 = 309.000 tn. Η πυκνότητα
3

των απορριµµάτων στον τελικό χώρο διάθεσης µετά τη συµπίεση λαµβάνεται 0,8 tn/m . Επίσης
θεωρείται ποσοστό ηµερήσιας χωµατοκάλυψης ίσο µε 20% του όγκου των απορριµµάτων. Εποµένως,

K:\N1100a\cons\tefhi\TP_5176.doc

- 11 -

N1100a/5176/B02

3

η ελάχιστη συνολική απαιτούµενη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ είναι (309.000 *1,2)/0,8 ≈ 463.500m . Στη
χωρητικότητα αυτή δεν συµπεριλαµβάνεται ο όγκος των στρώσεων της στεγανοποίησης και της
τελικής κάλυψης.

Για λόγους ασφάλειας, στην εκτίµηση του απαιτούµενου όγκου για την τελική διάθεση των αστικών
στερεών αποβλήτων από την εξεταζόµενη διαχειριστική ενότητα, θεωρείται ότι θα διατεθεί η συνολική
παραγόµενη ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων χωρίς να αφαιρούνται οι ποσότητες που
µπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιµοποιηθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι, σε
περίπτωση που θα εφαρµοστούν οι επιθυµητές µέθοδοι επεξεργασίας απορριµµάτων (πχ
ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση), θα αυξηθεί ο χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ.

Στη συνέχεια αναφέρονται συγκεντρωτικά οι παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισµό της
απαιτούµενης έκτασης για την Υγειονοµική Ταφή:
1. Ειδική παραγωγή απορριµµάτων µόνιµων:

1,0 kg/day

2. Ειδική παραγωγή απορριµµάτων εποχικών:

1,0 kg/day

3. Μέση ετήσια παραγωγή απορριµµάτων:

15.450 tn/έτος

4. Συµπίεση απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ:

0,8 tn/m

5. Όγκος υλικού επικάλυψης:

20% του όγκου των συµπιεσµένων

3

απορριµµάτων

Με βάση τα παραπάνω προέκυψε ότι:
•

Μέσος ετήσιος όγκος αποθέσεων (απορριµµάτων και υλικού επικάλυψης ανηγµένο στο σύνολο):
3

Vετ =(15.450/0,8)*1,20 ~ 23.175 m /έτος
•

Συνολικός απαιτούµενος όγκος 20ετίας: 23.175 * 20= 463.500 m

3

Με βάση την τοπογραφία του υπό µελέτη Χώρου για την πλήρη ανάπτυξη του Χ.Υ.Τ.Α., η ωφέλιµη
3

χωρητικότητά του, εκτιµάται σε 463.500 m περίπου για το σύνολο του χώρου. Ειδικότερα η συνολική
έκταση που απαιτείται για τη λεκάνη εναπόθεσης των απορριµµάτων ανέρχεται σε 43 - 47 στρέµµατα
περίπου, ώστε να εξασφαλίζεται η προαναφερθείσα χωρητικότητα.
∆ιευκρινίζεται ότι ο σχεδιασµός του Χ.Υ.Τ.Α. στις µελέτες τεχνικής προσφοράς, επί ποινή
αποκλεισµού, θα επαρκεί για τουλάχιστον 20ετή λειτουργία.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι, οι ελάχιστες υποχρεωτικές δεσµεύσεις που πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού, να τηρηθούν από τους διαγωνιζόµενους όσον αφορά την διαµόρφωση και την
εκµετάλλευση του Χ.Υ.Τ.Α., είναι οι ακόλουθες:
3

•

Χωρητικότητα Χ.Υ.Τ.Α.:

463.500 m κατ’ ελάχιστον

•

Ενεργός χώρος Χ.Υ.Τ.Α.:

43 - 47 στρέµµατα

•

Μέγιστη κλίση πρανών λεκάνης Χ.Υ.Τ.Α.:

1:2

•

Μέγιστη κλίση πρανών απορριµµατικού αναγλύφου:

1:3
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•

2.8

3

Χωρητικότητα Πρώτου Κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α.:

46.350 m κατ’ ελάχιστον

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα έργα τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και για την εξασφάλιση της
απόλυτης προστασίας του περιβάλλοντος είναι:
•

Στεγανοποίηση πυθµένα και πρανών Χ.Υ.Τ.Α.

•

Σύστηµα συλλογής και µεταφοράς στραγγισµάτων

•

Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισµάτων

•

Σύστηµα διαχείρισης του παραγόµενου βιοαερίου

•

Έργα διευθέτησης οµβρίων

•

Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Η γενική διάταξη του έργου περιλαµβάνει τα εξής έργα υποδοµής:
1. Περιµετρική περίφραξη όλου του χώρου και πύλη εισόδου
2. ∆ηµιουργία αντιπυρικής ζώνης στο σύνολο της περιµέτρου του χώρου, πλάτους 8,0 µέτρων
και λοιπών µέτρων αντιπυρικής προστασίας.
3. Περιµετρική δενδροφύτευση για οπτική προκάλυψη και αποµόνωση του χώρου και φύτευση
σε χαρακτηριστικά σηµεία ενδιαφέροντος.
4. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου οδοποιίας.
5. Αποστράγγιση των οµβρίων (αντιπληµµυρική προστασία).
6. Στεγανοποίηση της επιφάνειας του χώρου που θα χρησιµοποιηθεί ως Χ.Υ.Τ.Α
7. Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου συλλογής των στραγγισµάτων, µε διάτρητους αγωγούς.
Από εκεί τα στραγγίσµατα οδηγούνται σε εγκατάσταση, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης.
8. Συστήµατα συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης του συλλεγόµενου βιοαερίου.
9. Κατασκευή των απαιτούµενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
10. Έργα ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραµέτρων.
11. Λοιπά απαιτούµενα έργα υποδοµής (γεφυροπλάστιγγα, εγκατάσταση πλύσης τροχών,
δεξαµενές, χώρος απόθεσης αδρανών κλπ).

∆ιευκρινίζεται επίσης, ότι η Γενική ∆ιάταξη των επί µέρους εγκαταστάσεων που αποτελούν το σύνολο
του παρόντος έργου και συνοδεύει τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης είναι ενδεικτική. Η γενική διάταξη κάθε
τεχνικής προσφοράς αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζοµένων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης
των υποχρεωτικών δεσµεύσεων που απορρέουν από τα συµβατικά τεύχη. Ωστόσο, µοναδικό
δεσµευτικό στοιχείο όσον αφορά στην γενική διάταξη είναι η επιλογή της θέσης της λεκάνης του ΧΥΤΑ.
Όλες οι τεχνικές λύσεις πρέπει να έχουν χωροθετήσει τη λεκάνη του ΧΥΤΑ σύµφωνα µε τη Γενική
∆ιάταξη που συνοδεύει τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, δηλαδή στο ∆υτικό και Κεντρικό τµήµα του γηπέδου
και όχι στο ανατολικό, έτσι ώστε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν πιο µεγάλη απόσταση από τον
πλησιέστερο οικισµό Γαλήνη. Επίσης, κάθε διαγωνιζόµενος στην τεχνική του λύση θα πρέπει να
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προβλέψει χώρο, ικανής έκτασης, για µελλοντική µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο ανατολικό
τµήµα του γηπέδου.
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3. ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α.
3.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.
Για τη σωστή, άνετη και ορθολογική λειτουργία του χώρου, προϋπόθεση αποτελεί η κατάλληλη
διαµόρφωση του υποβάθρου του, µε σκοπό να δηµιουργηθούν ήπιες - κατά το δυνατόν - κλίσεις. Με
τον τρόπο αυτό η κίνηση µέσα στον χώρο γίνεται ευκολότερη και η κατασκευή των έργων υποδοµής
ασφαλέστερη.

Το σηµαντικότερο θέµα το οποίο καλείται η εργασία των χωµατισµών να αντιµετωπίσει είναι:
- η δηµιουργία κατάλληλου υπόβαθρου για τη στεγανοποίηση του πυθµένα του χώρου,
- η εγκατάσταση του δικτύου συλλογής των στραγγισµάτων.

Οι χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης του υποβάθρου του Χ.Υ.Τ.Α., συνίστανται στις
απαιτούµενες εκσκαφές και επιχώσεις ώστε η τελική επιφάνεια του υποβάθρου να έχει τις
απαιτούµενες κλίσεις για να κατασκευασθούν οι άνωθεν αυτής στρώσεις στεγανοποίησης, όπως
περιγράφεται σε ακόλουθο κεφάλαιο.

3.2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
Για την τοποθέτηση του τεχνητού γεωλογικού φραγµού, απαιτείται η διαµόρφωση του υποβάθρου,
τόσο από πλευράς κλίσεων όσο και από πλευράς ποιότητας επιφανείας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται
κατ΄ αρχήν η αφαίρεση της επιφανειακής φυτικής γης σε όλη την έκταση που θα στεγανοποιηθεί, σε
τέτοιο βαθµό που να εξασφαλιστεί ότι στην υπόβαση δεν έχει αποµείνει κανένα υπόλειµµα ριζικού
συστήµατος που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σύστηµα στεγανοποίησης. Πριν την αφαίρεση
της φυτικής ύλης θα προηγηθεί η αποµάκρυνση οποιωνδήποτε άχρηστων υλικών ή χλωρίδας (µπάζα,
πέτρες, βράχοι, δένδρα, θάµνοι, φυτά, κλπ.) βρίσκονται σε αυτή. Θα αφαιρεθούν 30cm επιφανειακού
εδάφους, σε όλη την έκταση που θα στεγανοποιηθεί εκτός ίσως:

• Των περιοχών που πλησιάζουν στους υδροκρίτες ή άλλων σηµείων που θα εντοπιστούν, όπου το
πάχος επιφανειακού χωµάτινου καλύµµατος είναι πιθανά µικρότερο των 30cm. Στα σηµεία αυτά η
εκσκαφή µπορεί να φτάσει µέχρι του βάθους όπου συναντάται ηµίβραχος ή του βάθους στο οποίο
διατηρείται η οµαλότητα της υπόβασης και οι σταθερές και επαρκείς κλίσεις αποστράγγισης αυτής,
υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχουν αφαιρεθεί οποιαδήποτε υπολείµµατα ριζικών
συστηµάτων.

• Των σηµείων όπου υπάρχει ένδειξη ή υπόνοια επέκτασης ριζικών συστηµάτων φυτών - θάµνων σε
βάθος µεγαλύτερο των 30cm της εκσκαφής, οπότε στα σηµεία αυτά πρέπει να γίνει αφαίρεση των
ριζικών συστηµάτων. Για την περίπτωση που η επιφανειακή έκταση του φαινοµένου αυτού είναι
σηµαντική, επιβάλλεται να γίνει και ψεκασµός µε ζιζανιοκτόνα φάρµακα, ώστε να εξασφαλιστεί η µη
ανάπτυξη εκ νέου φυτών που θα µπορούσαν να καταστρέψουν τοπικά το σύστηµα
στεγανοποίησης.
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Η επιφανειακή γη θα φορτωθεί, θα µεταφερθεί, θα εκφορτωθεί και θα αποθηκευτεί µε τρόπο τέτοιο
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά (µετά την οριστικοποίηση των καθιζήσεων) ως υλικό
τελικής επικάλυψης των κυττάρων και αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α..

3.3. ΥΠΟΒΑΣΗ
Για τη διαµόρφωση της λεκάνης των απορριµµάτων, διενεργούνται εντός της λεκάνης χωµατουργικές
εργασίες (εκσκαφές-επιχώσεις), που σκοπό έχουν να δηµιουργήσουν την επιθυµητή διαµόρφωση της
λεκάνης (κλίσης, πυθµένα, πρανή κλπ). Μετά τις αρχικές χωµατουργικές εργασίες ακολουθεί η
προετοιµασία της υπόβασης η οποία είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχή τοποθέτηση του
τεχνητού γεωλογικού φραγµού. Η προετοιµασία αυτή, αφορά στην προσεκτική διαµόρφωση της
υπόβασης από πλευράς επιπέδων επιφανειών, απαιτούµενων γενικών αλλά και ειδικών κλίσεων και
βαθύνσεων αλλά και συµπίεση αυτής.

Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν επί εδαφικού υλικού γαιών, µε τη χρήση προωθητή γαιών,
grader, και συµπιεστή γαιών, ο δε βαθµός συµπύκνωσης θα είναι τουλάχιστον 95% κατά PROCTOR
και θα ελεγχθεί επί τόπου µε τα στάνταρ τεστ σε κάνναβο περίπου 30 µέτρων.

Σε κάθε περίπτωση ως επαρκής αριθµός διελεύσεων του συµπυκνωτή εδαφών ορίζεται εκείνος για
τον οποίο η επιφάνεια της υπόβασης δεν παρουσιάζει πρακτικά πρόσθετη υποχώρηση.

Η ανωτέρω περιγραφείσα υπόβαση θα κατασκευασθεί είτε από εδαφικό υλικό γαιών, συµπιεσµένου
πάχους τουλάχιστον 10cm πάνω από το επίπεδο αρχικής εκσκαφής είτε µε αναµόχλευση και
συµπύκνωση του υφιστάµενου εδαφικού υλικού, εφόσον αυτό είναι κατάλληλο, ώστε να προκύψει µια
κατάλληλα συµπιεσµένη ανώτερη στρώση ελάχιστου πάχους 10cm.

3.4. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.
Επί της στρώσης υπόβασης θα διαµορφωθεί η λεκάνη του Χ.Υ.Τ.Α. µε την κατασκευή των
υπερκείµενων στρώσεων στεγανοποίησης και αποστράγγισης, όπως περιγράφονται σε ακόλουθα
κεφάλαια. Το µετωπικό ανάχωµα της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α. (αν υπάρχει στην προσφερόµενη τεχνική
λύση) θα κατασκευασθεί από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, χωρίς µεγάλους λίθους. Το εξωτερικό
του πρανές θα έχει µέγιστη κλίση 2:3 (υ:β). Η επιφάνεια του εσωτερικού του πρανούς του αναχώµατος
θα στεγανοποιηθεί όπως και ο υπόλοιπος πυθµένας και πρανή του Χ.Υ.Τ.Α., µε όλες τις στρώσεις
στεγανοποίησης – αποστράγγισης.

Ο επιτυγχανόµενος βαθµός συµπίεσης θα είναι τουλάχιστον 95% της κλίµακας Proctor. Το ανάχωµα
θα κατασκευασθεί και θα συµπυκνωθεί σε στρώσεις, µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους 20cm έκαστη.
Ειδική µέριµνα θα ληφθεί για την προστασία των διερχόµενων µέσα από το ανάχωµα αγωγών.
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Στη Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς θα υπολογισθεί η ευστάθεια του αναχώµατος µε και χωρίς σεισµό,
λαµβανοµένου υπ’ όψιν και του απορριµµατικού όγκου σύµφωνα µε τα Κ.Μ.Ε.
Η διαµόρφωση της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α. θα πρέπει να σχεδιάζεται επί ποινή αποκλεισµού µε τους
ακόλουθους περιορισµούς:
•

Η συνιστώµενη κλίση των πρανών της λεκάνης είναι 1:3 (υ:β), ενώ η µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση

είναι 1:2 (υ:β).
•

Η διαµόρφωση του πυθµένα είναι τέτοια, ώστε τα στραγγίσµατα να οδηγούνται µε βαρύτητα προς

τη δεξαµενή συλλογής των στραγγισµάτων
•

Η διαµήκης κλίση του πυθµένα είναι τουλάχιστον 5%

•

Η ελάχιστη κλίση του µελετώµενου πρωτεύοντος δικτύου συλλογής στραγγισµάτων είναι 5%.

Κατά τα λοιπά, η διαµόρφωση της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α. αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζοµένων και
πρέπει να γίνει µε γνώµονα την βελτιστοποίηση των κατασκευαστικών και λειτουργικών παραµέτρων
του Χ.Υ.Τ.Α.

3.5. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ – ΠΛΗΡΩΣΗ Χ.Υ.Τ.Α.
Η διαµόρφωση της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α. και ο τρόπος πλήρωσής του, πρέπει να επιτυγχάνουν την
απαιτούµενη χωρητικότητα όπως αυτή έχει καθορισθεί ανωτέρω. ∆ιευκρινίζεται δεσµευτικά, ότι για τον
υπολογισµό χωρητικότητας και της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν οι
αναµενόµενες καθιζήσεις των απορριµµάτων. Για τον υπολογισµό της χωρητικότητας του Χ.Υ.Τ.Α. στο
πλαίσιο των Τεχνικών Προσφορών, η µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση πρανών του τελικού αναγλύφου
ανέρχεται σε 1:3 (υ:β). Τοπικά, επιτρέπεται µεγαλύτερη κλίση, έως και 2:3 (ύψος:πλάτος). Ο τρόπος
πλήρωσης και εκµετάλλευσης, σε συνδυασµό και µε τα έργα διαµόρφωσης της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α.,
αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζοµένων, και πρέπει να γίνει µε γνώµονα την βελτιστοποίηση των
κατασκευαστικών και λειτουργικών παραµέτρων του Χ.Υ.Τ.Α.

3.6. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
Οι διαγωνιζόµενοι, µε βάση την λύση διαµόρφωσης και εκµετάλλευσης του χώρου που θα
προσφέρουν, θα υπολογίζουν αναλυτικά το ισοζύγιο εκσκαφών που απαιτείται για την διαµόρφωση
της λύσης τους.
Στο ισοζύγιο θα περιλαµβάνονται οι συνολικές εκσκαφές και επιχώσεις για την κατασκευή τόσο της
λεκάνης του ΧΥΤΑ όσο και των λοιπών έργων (π.χ. οδοποιία, κτίρια), αλλά και οι λοιπές χρήσεις των
περισσευούµενων χωµατισµών (χωµατισµοί για την ηµερήσια χωµατοκάλυψη των απορριµµάτων,
δανειοθάλαµος γαιώδους υλικού για πυρόσβεση). Οι χωµατισµοί της εξωτερικής οδοποιίας δεν θα
συµπεριληφθούν στο ισοζύγιο των χωµατισµών. Με βάση την περίσσεια χωµατισµών που θα
προκύψει από το ισοζύγιο θα βαθµολογηθεί ο βαθµός επέµβασης της κάθε τεχνικής λύσης στο φυσικό
περιβάλλον.
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4. ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ X.Y.T.A.
4.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΑ
Με βάση την Κ.Υ.Α. 114218/97: «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-02): «περί
Υγειονοµικής Ταφής των Αποβλήτων» - απαιτείται ο γεωλογικός φραγµός για χώρους ταφής µη
επικίνδυνων αποβλήτων να έχει συνδυασµένο αποτέλεσµα (k) τουλάχιστον ισοδύναµο µε εκείνο που
προκύπτει από τις ακόλουθες απαιτήσεις:
-9

Κ = 1,0 x 10 m/sec, µε πάχος > 1m
όπου:
k, ο συντελεστής υδροπερατότητας του συνολικού γεωλογικού φραγµού, φυσικού και τεχνητού.

Εάν ο φυσικός γεωλογικός φραγµός δεν πληροί την παραπάνω απαίτηση, µπορεί να συµπληρώνεται
τεχνητά και να ενισχύεται µε άλλα µέσα που παρέχουν ισοδύναµη προστασία. Οι τεχνητά
σχηµατιζόµενοι γεωλογικοί φραγµοί πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 0,5m. Από τους
Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου, ορίζεται ότι ο τεχνητός γεωλογικός φραγµός πρέπει να είναι
-9

ισοδύναµος µε στρώση ελάχιστου πάχους 0,5m και διαπερατότητα K ≤ 1x 10 m/s.

Με βάση τα παραπάνω, επί ποινή αποκλεισµού, επιλέγεται η εξής λύση για τη στεγανοποίηση του
πυθµένα και των πρανών του Χ.Υ.Τ.Α. µε κλίσεις ≤ 1:3:
•

Στρώση Υπόβασης από εδαφικό υλικό, πάχους 10cm.

•

Τεχνητός Γεωλογικός Φραγµός από συµπυκνωµένο αργιλικό υλικό πάχους 50cm, k ≤ 10

-9

m/sec.
•

Γεωµεµβράνη HDPE, ελαχίστου πάχους 1,5mm.

•

Γεωύφασµα προστασίας, ελάχιστου βάρους 300 gr/m .

•

Στρώση προστασίας από αδρανές θραυστό υλικό, d≤ 8mm, πάχους 10cm.

•

Στρώση αποστράγγισης από χαλίκι, πάχους 50cm.

•

Γεωύφασµα διαχωρισµού, ελάχιστου βάρους 300 gr/m .

2

2

Σε περίπτωση που προκύψουν πρανή µε κλίσεις > 1:3, επιλέγεται η εξής λύση για τη στεγανοποίηση
των πρανών του ΧΥΤΑ µε κλίσεις > 1:3
•

Στρώση Υπόβασης από εδαφικό υλικό πάχους 10cm.

•

Συµπυκνωµένο εδαφικό υλικό πάχους 50cm,

•

Γεωσυνθετικός αργιλικός φραγµός (GCL) µε ισοδύναµη υδραυλική αγωγιµότητα.

•

Γεωµεµβράνη HDPE πάχους 1,5mm.

•

Γεωύφασµα προστασίας, ελάχιστου βάρους 300 gr/m .

•

Στρώση αποστράγγισης από γεωσυνθετικό στραγγιστήριο µε επικολληµένο γεωύφασµα στην

2

άνω πλευρά του.
•

2

Γεωύφασµα διαχωρισµού, ελάχιστου βάρους 300 gr/m .
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∆εδοµένου ότι επιδιώκεται η µέγιστη περιβαλλοντική προστασία, και µε βάση τις υφιστάµενες
συνθήκες στην περιοχή και την ισχύουσα νοµοθεσία, στον υπό µελέτη Χ.Υ.Τ.Α. η χρήση της πιο πάνω
σύνθετης στεγανωτικής στρώσης, είναι η πλέον ενδεδειγµένη λύση. Συνοπτικά το σύστηµα
στεγανοποίησης του Χ.Υ.Τ.Α. θα αποτελείται από τις παρακάτω στρώσεις.
α) Στρώση υπόβασης: Η στρώση αυτή αποτελείται από συµπιεσµένο εδαφικό υλικό, ελάχιστου
πάχους 0,1m. Κατά τη διαµόρφωση της λεκάνης υποδοχής των απορριµµάτων, όπου υπάρχουν
βραχώδες εξάρσεις, θα εξοµαλυνθούν και θα καλυφθούν από τουλάχιστον 10cm γαιώδους υλικού,
ενώ όπου τα υλικά είναι γαιώδη, το υφιστάµενο εδαφικό υλικό να αναµοχλευτεί και να συµπυκνωθεί.

β) Στρώση στεγανοποίησης
β1) Τεχνητός γεωλογικός φραγµός: Το κατώτερο τµήµα της στρώσης στεγανοποίησης πρέπει
-9

να αποτελείται από µία στρώση αργίλου ελάχιστου πάχους 50cm µε Κ ≤ 10 m/s. Η ποιότητα του
υλικού και ο τρόπος κατασκευής του τεχνητού γεωλογικού φραγµού θα είναι σύµφωνα µε την ΚΥΑ
114218/97. Με τη στρώση αυτή, όπως διαµορφώνεται, επιτυγχάνεται αφενός στεγανοποίηση του
χώρου και αφετέρου οµοιόµορφη κατανοµή των φορτίων και δηµιουργία τεχνητά ελεγχόµενης
στρώσης τριβής µεταξύ φυσικού εδάφους και µεµβράνης. Η χρήση εναλλακτικών λύσεων
ισοδύναµου αποτελέσµατος (π.χ. συνδυασµού άµµου–µπεντονίτη, αργίλου–άµµου–µπεντονίτη,
γεωσυνθετικός αργιλικός φραγµός -GCL κλπ) είναι αποδεκτή και απαραίτητη ανάλογα µε το
σχεδιασµό.
β2) Συνθετική στεγανωτική στρώση: Επάνω στη στρώση του τεχνητού γεωλογικού φραγµού θα
εδρασθεί χαλαρά και χωρίς ένταση, η στρώση της στεγανωτικής µεµβράνης. Η µεµβράνη που θα
χρησιµοποιηθεί είναι ελάχιστου πάχους 1,5 mm, τόσο για τον πυθµένα όσο και για τα πρανή, από
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Τα χαρακτηριστικά της µεµβράνης θα είναι σύµφωνα
µε την ΚΥΑ 114218/97.

γ) Στρώσεις προστασίας γεωµεµβράνης: Για την προστασία της συνθετικής γεωµεµβράνης κύρια
από µηχανικές επιδράσεις, τοποθετείται γεωύφασµα κατάλληλων αντοχών και ελάχιστου ειδικού
2

βάρους 300g/m . Ακολούθως, πάνω από τη στρώση του γεωυφάσµατος προστασίας τοποθετείται µια
υπερκείµενη στρώση από λεπτόκοκκο θραυστό υλικό µε d≤ 8mm (π.χ. άµµος κοκκοµετρικής
διαβάθµισης 0/8 mm) πάχους 0,1 m. Και οι δύο στρώσεις προστασίας (γεωύφασµα, στρώση
θραυστού υλικού) τοποθετούνται σε όλη την επιφάνεια του πυθµένα του ΧΥΤΑ και στα πρανή µε κλίση
≤ 1:3. Σε περίπτωση που στα πρανή του ΧΥΤΑ επιλεχθεί πιο έντονη κλίση (π.χ. 1:2), τότε στην έκταση
αυτή δε θα τοποθετηθεί η στρώση της άµµου προστασίας, αλλά µόνο το γεωύφασµα προστασίας.
δ) Στρώση αποστράγγισης: Αποτελείται από υδροπερατό υλικό - χαλίκια (λιθοσύντριµµα)
κοκκοµετρικής διαβάθµισης 16/32 mm, έχει ελάχιστο πάχος 50cm στον πυθµένα και στα πρανή, και
-3

περατότητα τουλάχιστον 1x10

m/s. Τα χαρακτηριστικά της στρώσης αποστράγγισης θα είναι

σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/97 και την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/10-12-02. Στα πρανή του Χ.Υ.Τ.Α.,
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εφόσον υπάρχουν αυξηµένες κλίσεις (µεγαλύτερες από 1:3), είναι επιτρεπτή µετά από κατάλληλη
τεκµηρίωση η αντικατάσταση της αποστραγγιστικής στρώσης από χαλίκι από ισοδύναµη
γεωσυνθετική αποστραγγιστική στρώση η οποία θα φέρει επικολληµένο γεωύφασµα στην άνω
πλευρά της.
.

ε) Γεωύφασµα διαχωρισµού:
Το γεωύφασµα διαχωρισµού θα τοποθετηθεί επάνω από τη στρώση αποστράγγισης (είτε
κατασκευαστεί αυτή από χαλίκι είτε από γεωσυνθετικό υλικό). Το γεωύφασµα τοποθετείται για
προστασία της κατώτερης στρώσης (στρώση αποστράγγισης) από έµφραξη, λόγω της µετανάστευσης
λεπτόκοκκων υλικών από την ανώτερη στρώση (απορρίµµατα). Το γεωύφασµα διαχωρισµού θα είναι
2

κατάλληλων αντοχών, µη υφαντό και ελάχιστου ειδικού βάρους 300g/m . Εφόσον τα πρανή της
λεκάνης έχουν κλίση µικρότερη από 1:3 τότε η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος διαχωρισµού στα
πρανή θα γίνει τµηµατικά έτσι ώστε να προστατευτεί το γεωύφασµα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ.
άνεµος). Στην περίπτωση που τα πρανή της λεκάνης έχουν κλίση µεγαλύτερη από 1:3 τότε, η
τοποθέτηση του γεωυφάσµατος διαχωρισµού στα πρανή θα γίνει εξ αρχής σε όλη την έκταση των
πρανών έτσι ώστε να προστατευτεί το υποκείµενο γεωσυνθετικό στραγγιστήριο από την ηλιακή
ακτινοβολία.

4.2. ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η έκταση της λεκάνης που θα στεγανοποιηθεί συνολικά έχει εµβαδόν 45 περίπου στρέµµατα (ενεργός
έκταση) και περιλαµβάνει το σύνολο του πυθµένα και των πρανών της. Η αφαίρεση φυτικής γης και η
κατασκευή των στρώσεων στεγανοποίησης θα τερµατίσουν στην τάφρο αγκύρωσης, όπου όλα τα
γεωσυνθετικά υλικά θα αγκυρφθούν.

4.3. ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ
4.3.1. Προδιαγραφές καταλληλότητας αργιλικών υλικών
Για την κατασκευή του τεχνητού γεωλογικού φραγµού είτε θα χρησιµοποιηθεί το υφιστάµενο υλικό, είτε
θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα αργιλικά υλικά, αφού θα εντοπιστούν οι κατάλληλοι δανειοθάλαµοι για
το έργο. Οι προδιαγραφές καταλληλότητας των αργιλικών υλικών, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α.
114218/17.11.97, είναι:

K:\N1100a\cons\tefhi\TP_5176.doc

- 20 -

N1100a/5176/B02

Πίνακας 4.5: Προδιαγραφές Καταλληλότητας Αργιλικών Υλικών
Όριο υδαρότητας (LL)

LL≤40%

∆είκτης πλαστικότητας (ΡΙ)

10%≤ΡΙ≤25%

Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος

≥ 20%, κ.β.

διαµέτρου κόκκων < 2µm)
Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού

32 mm (για υλικά µεγαλύτερου µεγέθους µηχανική

(σβώλου)

κονιορτοποίησης προ συµπύκνωσης)

Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκα

≤ 40% επί του ολικού όγκου

Ποσοστό οργανικού υλικού

≤ 5% κ. β.

Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου

≤ 20% κ.β.

Συντελεστής υδροπερατότητας για

-9

k ≤ 1.0 x 10 m/s

συµπύκνωση (δοκιµή Proctor)

Η πιστοποίηση καταλληλότητας των προσκοµιζοµένων υλικών θα γίνεται µε ευθύνη του Αναδόχου.
Για τη µέγιστη διασφάλιση του φορέα, τόσο για την ποιότητα των πρώτων υλών του γεωλογικού
φραγµού, όσο και για την ποιότητα κατασκευής του τεχνητού γεωλογικού φραγµού, ο Ανάδοχος θα
υποχρεούται να συνεργασθεί µε διαπιστευµένο εργαστήριο, µε το οποίο και θα συνάψει σχετική
σύµβαση. Οι δαπάνες για τη συνεργασία µε το διαπιστευµένο εργαστήριο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι
ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχων - αναλύσεων είναι οι παρακάτω:

Πίνακας 4.6: Απαιτήσεις Ελέγχων Καταλληλότητας Αργιλικών Υλικών
α/α

Περιγραφή ανάλυσης

Προδιαγραφή
Ε 105-86 παρ.7,8,9

1

Κοκκοµετρική ανάλυση:
• Ξηρή µέθοδος (κόσκινο)
• Με αραιόµετρο

Συχνότητα δοκιµών
Μία (1) δοκιµή ανά 800m

3

Α.Α.S.Η ΤΟ Τ-11
ΑSΤΜ D-1140-71
ΑSΤΜ D-422

2

Όρια Atterberg (LL, ΡL, ΡΙ)

Ε 105-86 παρ.5

Μία (1) δοκιµή ανά 1000m

Α.Α.S.Η.Τ.ΟΤ 89/60

(ανά δύο κοκκοµετρήσεις)

3

Α.Α.S.Η.Τ.Ο 90/61
ΑSΤΜ D4318
3

3

Προσδιορισµός σχέσης υγρασίας-πυκνότητας - συµπύκνωσης

Ε 105-86 παρ. 11

Μία (1) δοκιµή ανά 4000m ή

Α.Α.S.Η.Τ.Ο Τ180

σε εναλλαγή δανειοθαλάµου

ΑSΤΜ D 1557
3

Μία (1) δοκιµή ανά 4000m ή
4

Εργαστηριακός προσδιορισµός
υδατοπερατότητας σε υγρασία
2,4% άνω της βέλτιστης
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α/α

Περιγραφή ανάλυσης

Προδιαγραφή

5

Τριαξονική δοκιµή µε
στερεοποίηση - χωρίς
αποστράγγιση (CVPP)

ΑSΤΜ 2850-82

Συχνότητα δοκιµών
Μία (1) για κάθε διαφορετικό
δανειοθάλαµο

ΑSΤΜ 4767-88

Η επίτευξη της επιθυµητής τιµής περατότητας του τεχνητού γεωλογικού φραγµού µπορεί να γίνει είτε
µόνο µε τη χρήση αργιλικών υλικών από κατάλληλο δανειοθάλαµο είτε και µε την συνδυασµένη χρήση
µπεντονίτη. Ο µπεντονίτης είναι γνωστό ότι διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες βελτίωσης (µείωσης) του
συντελεστή υδροπερατότητας του τεχνητού γεωλογικού φραγµού εάν αναµιχθεί - σε µικρά ποσοστά
(1-5%) - µε αργιλικά υλικά.

4.3.2.Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγµού
Ο τεχνητός γεωλογικός φραγµός θα τοποθετηθεί και θα διαµορφωθεί µε επάλληλες συµπυκνωµένες
στρώσεις, πάνω στη διαµορφωθείσα υπόβαση του Χ.Υ.Τ.Α. και θα έχει ελάχιστο πάχος 50cm. Ο
αριθµός των ενδιάµεσων στεγανοποιητικών στρώσεων εξαρτάται από το συµπιεσµένο πάχος αυτών,
σε συνδυασµό µε το πάχος της πρώτης στρώσης (κατώτερης) και της τελευταίας (ανώτερης), έτσι
ώστε το συνολικό τελικό συµπιεσµένο και φινιρισµένο πάχος του τεχνητού γεωλογικού φραγµού να
µην είναι µικρότερο από 50m.

Αν για την επίτευξη του επιθυµητού συντελεστή διαπερατότητας κριθεί απαραίτητη η προσθήκη
µπεντονίτη, το κατά βάρος ποσοστό του πρέπει να υπολογιστεί µε κατάλληλες εργαστηριακές
αναλύσεις από τον ανάδοχο του έργου, έτσι ώστε, και µε την προσθήκη των κατάλληλων αργιλικών
-9

υλικών που θα γίνει επί τόπου, να επιτευχθεί συντελεστής υδροπερατότητας k ≤ 10 m/s.

Οι βασικές λύσεις για τον εµπλουτισµό και την ανάµειξη αργιλικών υλικών µε µπεντονίτη είναι:


η µέθοδος της επί τόπου ανάµειξης, εφαρµοζόµενη µε επιτυχία στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται
ένα

πολύ

µικρό

ποσοστό

µπεντονίτη

για

να

επιτευχθεί

ο

επιθυµητός

συντελεστής

υδροπερατότητας.


η µέθοδος µε την οποία αργιλικό υλικό και µπεντονίτης αναµειγνύονται σε ειδική εγκατάσταση, µε
ποσοστό µπεντονίτη όπως προδιαγράφηκε και κατόπιν µεταφέρεται και διαστρώνεται στον τόπο
του έργου.

Ακολουθεί η ύγρανση και η συµπύκνωση του διαστρωθέντος και αναµειχθέντος υλικού µε χρήση
υδροφόρων και συµπυκνωτή γαιών. Ο βαθµός συµπύκνωσης θα είναι τουλάχιστο 95% της µέγιστης
ξηρής πυκνότητας Proctor.

Για να αποφευχθεί λίµνασµα βρόχινων νερών στην περιοχή του έργου, τυχόν προσκοµιζόµενες
ποσότητες υλικών ή προς αποµάκρυνση άχρηστα πρέπει να εναποτίθενται σε σηµεία µακριά από τις
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διόδους παροχέτευσης των οµβρίων. Η τελική επιφάνεια της στρώσης θα πρέπει να είναι λεία και να
διατηρεί τις κλίσεις και τη µορφή της υπόβασης.

Σε υπό κατασκευή στρώση και σε χρήση µπεντονίτη πρέπει να δοθεί προσοχή έτσι ώστε η φρέζα
ανάµειξης του µπεντονίτη µε την άργιλο να µην αναµοχλεύσει και την υποκείµενη συµπιεσµένη
στρώση. Η άνω επιφάνεια της εκάστοτε υποκείµενης συµπιεσµένης στρώσης πρέπει να είναι σχετικά
τραχεία, ώστε να εξασφαλίζεται η συνάφεια της µε την επόµενη στρώση. Η τελική στρώση θα πρέπει
να είναι τελείως λεία χωρίς να υπάρχουν τα αποτυπώµατα των οδόντων του συµπιεστή ή ρωγµές ή
ανωµαλίες στην τελική επιφάνεια, έτσι ώστε να τοποθετηθεί πάνω σε αυτή µε ασφάλεια η
γεωµεµβράνη και να µην διατρέχει κίνδυνο καταστροφής της όταν θα φορτιστεί από το βάρος των
στραγγιστηρίων και των απορριµµάτων.

Πριν από την εφαρµογή κάθε στεγανοποιητικής στρώσης, θα γίνονται οι αντίστοιχοι έλεγχοι. Πριν την
κατασκευή του τεχνητού γεωλογικού φραγµού θα κατασκευαστεί δοκιµαστικό επίχωµα µε διαστάσεις
~30m x 30m εντός ή εκτός του αντίστοιχου κυττάρου και εφόσον οι δοκιµές είναι επιτυχείς µπορεί να
παραµείνει

ως

τεχνητός

γεωλογικός

φραγµός

όπως

περιγράφηκε.

Αλλιώς,

τα

υλικά

θα

χρησιµοποιηθούν σε άλλο δοκιµαστικό επίχωµα. Το κενό από τη λήψη δοκιµίων και τυχόν οπές από
την αφαίρεση οδηγών ύψους του φραγµού θα πληρωθούν µε ενέσεις µπεντονίτη ή άλλη παραδεκτή
µέθοδο για να εξασφαλισθεί η χαµηλή υδροπερατότητα των σηµείων αυτών.

4.4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗ
Για δηµιουργία ισχυρού στεγανού υπόβαθρου και αύξηση της προστασίας του χώρου, παράλληλα µε
τον τεχνητό γεωλογικό φραγµό θα χρησιµοποιηθεί συνθετική γεωµεµβράνη από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας - ΗDΡΕ. Η γεωµεµβράνη θα τοποθετηθεί σε όλη την επιφάνεια του τεχνητού
γεωλογικού φραγµού και των αναχωµάτων, θα έχει επί ποινή αποκλεισµού ελάχιστο πάχος 1,5mm,
ενώ η διάστρωση θα είναι ενιαία.

4.4.1. Τοποθέτηση της στεγανωτικής µεµβράνης
Τα προσκοµιζόµενα φύλλα µεµβράνης κατά την προσφορά των διαγωνιζοµένων θα καλύπτονται από
τουλάχιστον 10ετή εγγύηση
α) από εργοστάσιο παραγωγής ως υλικά
β) από τον υποψήφιο ανάδοχο για την εργασία εφαρµογής και την αντοχή της σε συνθήκες Χ.Υ.Τ.Α.
γ) από τον υποψήφιο ανάδοχο για την ασφαλή αγκύρωση της µεµβράνης.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτουν τα
προσκοµιζόµενα φύλλα γεωµεµβράνης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α.114218/17-11-97:
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Πίνακας 4.7: Ελάχιστες Απαιτούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδοι Εργαστηριακών
Ελέγχων Γεωµεµβράνης από HDPE
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΙΜΗ

Εφελκυστική αντοχή θραύσης
(Tensile Strength at Break)

Ν/mm

2

DΙΝ 53455

>24

Εφελκυστική αντοχή διαρροής
(Tensile Strength at Yield)

Ν/mm

2

DΙΝ 53455

>15

Επιµήκυνση σε θραύση
(Elongation at Break)

%

DΙΝ 53455

>600

Επιµήκυνση σε διαρροή
(Elongation at Yield)

%

DΙΝ 53455

>8%

DΙΝ 53457

>500

mm

DΙΝ 16726

>300

Ν/mm

DΙΝ 53515

>120

Ν

DΙΝ 53363

>500

%

DΙΝ 53861

>15

Αντοχή σε σχίσιµο
(Modulus of Elasticity)
Αντοχή σε διάτρηση
(Puncture Resistance)
Αντοχή σε εφελκυσµό κατά τη
θραύση
(Tear Resistance)
Όριο σχισίµατος
(Tear Strength)
Πολυαξονική επιµήκυνση σε
θραύση
(Multiaxial Elongation at Break)

Ν/mm

2

Οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να πληρεί η µεµβράνη είναι:


Αµελητέα υδροπερατότητα



Αντοχή σε φυσική καταπόνηση



Αντοχή σε χηµική προσβολή



Αντοχή σε βιολογική προσβολή



Αντοχή σε χρονική γήρανση (πάνω από 50 έτη)



Ευκολία διαχείρισης (µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, προσκόµιση στο έργο)



Ευκολία διάστρωσης



Ευκολία στον έλεγχο αξιοπιστίας.

Η γεωµεµβράνη θα παραδίδεται συσκευασµένη σε ρόλους µε ενδεικτική πινακίδα στην οποία θα
αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της και οι διαστάσεις του κάθε ρολού, θα είναι συνεχής, χωρίς
συγκολλήσεις, θα προσκοµίζεται δε και θα εκφορτώνεται µε τη βοήθεια µηχανηµάτων εργοταξίου.

Τέλος, θα διαθέτει τις παρακάτω ελάχιστες διαστάσεις ρολού:


Μήκος:

≥ 50m
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Πλάτος:

≥ 5m

Μόλις η µεµβράνη προσκοµίζεται στο έργο θα ελέγχεται ώστε να είναι οµοιογενής, καθαρή και
απαλλαγµένη από φθορές, σχισίµατα, σπασίµατα, φυσαλίδες, µικρορηγµατώσεις, οπές ή άλλες
φθορές που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την στεγανωτική της ικανότητα. Πριν την τοποθέτηση της
µεµβράνης, η υπόβαση θα πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδη, συµπιεσµένη και απαλλαγµένη από
πέτρες, ρίζες και άλλα αιχµηρά αντικείµενα, ώστε να µην προκληθούν ζηµιές στην µεµβράνη.

Κατά την τοποθέτηση θα προτιµώνται καιρικές συνθήκες, όπως άπνοια, όχι βροχή και θερµοκρασία
+5°C έως +35°C. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξουν άσχηµες συνθήκες ανέµου, θα λαµβάνονται µέτρα
προσωρινής στερέωσης της. Η τοποθέτηση των φύλλων της γεωµεµβράνης στα πρανή του X.Y.T.A.
γίνεται από πάνω προς τα κάτω. Η τοποθέτηση των φύλλων της µεµβράνης κατά µήκος του πυθµένα
του Χ.Υ.Τ.Α. ακολουθεί την κλίση του πυθµένα. Κάθε ρολό τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο από
γερανό και ξετυλίγεται από ειδικό όχηµα. Κατόπιν επικαλύπτει τα πλησίον ευρισκόµενα ρολά µε
πλάτος περίπου 100 mm.

Η κυκλοφορία οποιουδήποτε µηχανήµατος απαγορεύεται, ενώ η κίνηση των εργατών πρέπει να
γίνεται µε κατάλληλα υποδήµατα. Συνιστάται η άµεση κατασκευή προστατευτικής επίστρωσης της
µεµβράνης, µετά την τοποθέτηση της, ώστε να αποφευχθούν φθορές. Η εργασία διάστρωσης γίνεται
µε επιµέλεια ώστε να αποφεύγεται ο τραυµατισµός της και η αποτυχία συγκόλλησης, η οποία γίνεται
µε δόκιµη µέθοδο, µετά την τοποθέτηση της µεµβράνης και την επικάλυψη των πλαϊνών φύλλων. Η
συγκόλληση γίνεται από ειδικευµένο συνεργείο, εφοδιασµένο µε ειδικό εξοπλισµό. Σε περίπτωση που
η µέθοδος της διπλής ραφής δεν είναι εφικτή, θα γίνεται συγκόλληση µε την µέθοδο της εξέλασης.

Οι παράµετροι συγκόλλησης είναι οι εξής:


Θερµοκρασία τετηγµένου µίγµατος:

220°C - 240°C



Θερµοκρασία επιφάνειας αρµού:

220°C - 240°C



Ελάχιστη πίεση επαφής:

1 Ν/mm



Ταχύτητα συγκόλλησης:

0,3-2,0 m/min.

2

Ο εξοπλισµός της συγκόλλησης θα έχει την δυνατότητα προσαρµογής των θερµοκρασιών στην ζώνη
επαφής, όπου το µηχάνηµα θα λιώνει την µεµβράνη ώστε η όποια αλλαγή των συνθηκών
περιβάλλοντος κατά την διάρκεια των εργασιών να µην επηρεάσει την ακεραιότητα της συγκόλλησης.
Εάν παρατηρηθεί ασυνέχεια συγκόλλησης το συγκεκριµένο υλικό κόβεται, επικαλύπτεται και
χρησιµοποιείται εξέλαση για την επανασυγκόλλησή του. Συγκόλληση της µεµβράνης δεν θα γίνεται
κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν η θερµοκρασία είναι εκτός των επιτρεπόµενων ορίων (5 35°C). Καθηµερινά, παράλληλα µε τις συγκολλήσεις, θα λαµβάνονται δείγµατα από την τοποθετηµένη
µεµβράνη για έλεγχο. Οι δοκιµές των συγκολλήσεων περιλαµβάνουν σαν µεθόδους ελέγχου την
οπτική µέθοδο, την µέθοδο ηλεκτρικού σπινθήρα, τους υπέρηχους και την µέθοδο κιβωτίου κενού,
όποια είναι πιο δόκιµη και εφαρµόσιµη, ανάλογα µε την περίπτωση.
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4.4.2. Έλεγχοι ποιότητας συνθετικής γεωµεµβράνης
Κατά την διάρκεια τοποθέτησης της µεµβράνης πρέπει να γίνονται έλεγχοι ποιότητας των κολλήσεων
των ραφών. Οι απαιτούµενοι έλεγχοι είναι δύο ειδών:
1. Μη καταστροφικοί έλεγχοι. Γίνονται ανά 200m ραφής ή στο 10% των ραφών, όποιο δίνει
µεγαλύτερο αριθµό ελέγχων.
2. Κατά την κρίση της υπηρεσίας καταστροφικοί έλεγχοι, µε δειγµατοληψία (Sheer test και peel test)
σύµφωνα µε τα ISO-R 527 ή ΑSΤΜ D-4437, που µπορούν να λαµβάνονται σε δύο δείγµατα
ηµερησίως ή ένα δείγµα ανά 100m ραφής, όποιο δίνει τον µεγαλύτερο αριθµό δειγµάτων.

Πριν και κατά την διάρκεια τοποθέτησης της µεµβράνης πρέπει να γίνονται οι εξής έλεγχοι από τον
ανάδοχο ή την Υπηρεσία, χωρίς να αποκλείεται η πρόσκληση εκ µέρους του εργοδότη ανεξάρτητου
φορέα ελέγχου ποιότητας :


Έλεγχος παραστατικών παράδοσης των µεµβρανών για επιβεβαίωση ότι τα ρολά που
παραδίδονται στον τόπο του έργου είναι αυτά που έχουν συµφωνηθεί και που έχουν υποστεί
κατάλληλες δοκιµές στα εργοστάσια.



Έλεγχος επικάλυψης τοποθέτησης φύλλων µεµβράνης. Επικάλυψη 10 cm είναι επιθυµητή, αλλά
το κάθε µηχάνηµα συγκόλλησης έχει τις δικές του προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να τηρηθούν
στον τόπο του έργου.



Έλεγχος των τάφρων αγκύρωσης και της λεκάνης, όπου δεν πρέπει να υπάρχουν αιχµηρά σηµεία
ή πέτρες.



Έλεγχος ραφών που έγιναν στο εργοστάσιο ή επί τόπου και άµεση αποκατάσταση, όπου
απαιτείται, από τον ανάδοχο.



Οπτική επιθεώρηση της επιφάνειας της µεµβράνης πριν την κάλυψη της για τυχόν ζηµιές. Άµεση
αποκατάσταση και έλεγχος.

4.5. ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
Η γεωµεµβράνη θα πρέπει να καλύπτει στεγανά ολόκληρη την επιφάνεια του χώρου που θα έρχεται
σε επαφή µε τα απορρίµµατα. Για τον λόγο αυτό πάνω από την γεωµεµβράνη τοποθετείται
γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), ή πολυαιθυλένιο (PE) µη υφαντό, ειδικού βάρους
2

τουλάχιστον 300 g/m . Το βάρος του γεωυφάσµατος θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την παροχή
δειγµάτων, ενώ κατά την προσκόµιση των ρολών γεωυφάσµατος θα πρέπει να διενεργείται οπτικός
έλεγχος του για τον εντοπισµό τυχόν βλαβών από την µεταφορά του. Εξάλλου, απαιτείται η
προσκόµιση των στοιχείων ταυτότητας του εγκεκριµένου εργοστασίου παραγωγής, πιστοποιητικών
ελέγχου και άδειας καταλληλότητας. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ελάχιστες τιµές των
τεχνικών χαρακτηριστικών του γεωυφάσµατος που θα διαστρωθεί πάνω από τη γεωµεµβράνη.
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Πίνακας 4.8: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γεωυφάσµατος Προστασίας
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βάρος
Πάχος σε 2kΝ/m

ΤΙΜΗ
300g/m

2

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
2

DΙΝ 53854

2,0mm

DΙΝ 53855

Αντίσταση σε διάτρηση

3.500 Ν

DΙΝ 54307

Αντοχή σε εφελκυσµό

24 kΝ/m

DΙΝ 53857/2

Περατότητα

-2

1 x 10 m/s

DIN Ε 605000

Η διάστρωση των φύλλων θα γίνει µε προσοχή επί της γεωµεµβράνης, µε αλληλοκάλυψη τουλάχιστον
50 cm, ενώ η στερέωση έναντι του ανέµου θα γίνει µε βαρύδια από άµµο.

Για τον έλεγχο της ποιότητας του γεωυφάσµατος σε δέκα τουλάχιστον δείγµατα που θα ληφθούν από
τους ρόλους που θα παραδίδονται στο εργοτάξιο θα γίνονται δοκιµές σύµφωνα µε τα ASTM D4595 και
DIN 54307. Σε πέντε θα γίνονται δοκιµές σύµφωνα µε τα ASTM D4491 και ASTM D4751 και για κάθε
είδος γεωυφάσµατος θα γίνεται δοκιµή σε ASTM D543 και D1435.

Πάνω στο γεωύφασµα, σε όλα τα σηµεία του ώστε να καλυφθεί πλήρως, απαιτείται η τοποθέτηση µιας
στρώση πάχους τουλάχιστον 10 cm, από υλικό διαµέτρου κόκκων µικρότερης ή ίσης από 8mm, κατά
προτίµηση από άµµο θαλάσσης (υλικό φτωχό σε ανθρακικό ασβέστιο). Η εγγύς περιοχή εκατέρωθεν
του πρωτεύοντος δικτύου συλλογής στραγγισµάτων, δεν θα καλυφθεί από άµµο, για να αποφευχθεί
έµφραξη του αγωγού.

Ο έλεγχος από την αρµόδια υπηρεσία, περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α. Ως προς το γεωύφασµα


Βάρος (σε δείγµατα) – τουλάχιστον ένα δείγµα ανά 10.000 m² γεωυφάσµατος.



Οπτικό έλεγχο για τυχόν βλάβες από τη µεταφορά



Στοιχεία ταυτότητας του εγκεκριµένου εργοστασίου παραγωγής, πιστοποιητικά ελέγχου και άδεια
καταλληλότητας



Επικάλυψη των φύλλων γεωυφάσµατος

β. Ως προς τη φυσική στρώση προστασίας


Κοκκοµετρική διαβάθµιση, ένα δείγµα ανά 5000 m²



Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου, δείγµα ανά 5000 m²



Πάχος, µία µέτρηση ανά 1000 m²
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4.6. ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Πάνω από την ανώτερη στρώση προστασίας, θα τοποθετηθεί η στρώση αποστράγγισης, η οποία θα
αποτελείται από χαλίκι, κατά προτίµηση στρογγυλεµένο, το οποίο θα είναι καθαρό από λεπτόκοκκα,
µε συντελεστή διαπερατότητας:
-3

k > 1 x 10 m/sec

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση και η ποιότητα του υλικού αποστράγγισης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
αποφεύγεται αφενός το λάσπωµα του στρώµατος αποστράγγισης και των σχισµών ή οπών των
στραγγιστικών αγωγών και αφετέρου οι κόκκοι δεν πρέπει να εισέρχονται στους αγωγούς
αποστράγγισης. Ακόµη, το υλικό αποστράγγισης πρέπει να είναι χηµικά ανθεκτικό απέναντι στα
στραγγίσµατα και στο βιοαέριο. Τα ανθρακικά πετρώµατα όπως και ασβεστολιθικά είναι ακατάλληλα,
ενώ το φυσικό αµµοχάλικο είναι γενικά αποδεκτό.

Η στρώση αποστράγγισης πρέπει να αποτελείται από σκληρό, κατά προτίµηση στρογγυλό, χαλικώδες
υλικό κατάλληλης διαβάθµισης (16-32 mm), µε πορώδες περίπου 40%, χωρίς οργανικές ουσίες και
µέγιστο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β. Ο συντελεστής υδροπερατότητας (κ) πρέπει να είναι
-2

-3

της τάξης του 10 – 10 m/sec. Το υλικό θα είναι σύµφωνα µε DΙΝ 52144. Το ελάχιστο πάχος της
στρώσης αυτής είναι 50cm βάσει της ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-02). Στο παρόν έργο
η στρώση αποστράγγισης θα έχει ελάχιστο πάχος 50cm. Εφόσον απαιτείται και αποδειχθεί επαρκώς η
στρώση αυτή µπορεί να αντικατασταθεί από αντίστοιχο γεωσυνθετικό υλικό (στρασγγιστήριο).

Στα πρανή του Χ.Υ.Τ.Α., όπως έχει ήδη αναφερθεί, εάν υπάρχουν αυξηµένες κλίσεις, είναι επιτρεπτή
µετά από κατάλληλη τεκµηρίωση η αντικατάσταση της στρώσης αυτής, καθώς και της υποκείµενης
στρώσης προστασίας από λεπτόκοκκο θραυστό υλικό, µε ισοδύναµη γεωσυνθετική αποστραγγιστική
στρώση η οποία θα φέρει επικολληµένο γεωύφασµα στην άνω πλευρά της. Το ελάχιστο πάχος στης
στρώσης αυτής θα είναι 6mm σε 20KPa και η παροχετευτικότητά της τουλάχιστον ισοδύναµη µε 0,5m
-3

αποστραγγιστικής στρώσης αµµοχάλικου µε Κ= 1 x 10 m/s.

4.7. ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η γεωµεµβράνη αγκυρώνεται στην στέψη των πρανών της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α. και σε επαρκή
απόσταση από αυτήν, σε ειδικά κατασκευασµένη τάφρο αγκύρωσης. Η αγκύρωση εξασφαλίζει την
συγκράτηση της µεµβράνης και του γεωυφάσµατος ώστε να µην ολισθαίνουν λόγω του βάρους τους
καθώς και λόγω του βάρους των στραγγιστηρίων αγωγών και των απορριµµάτων.

Τα πρανή της τάφρου θα είναι οµαλοποιηµένα ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυµατισµός της
µεµβράνης. Εντός της τάφρου αγκύρωσης θα τοποθετηθούν οι µεµβράνες ώστε να εφάπτονται
πλήρως στις δύο πλευρές της, δηλ. τη µία κατακόρυφη πλευρά και τον πυθµένα της τάφρου. Ακριβώς
πάνω από το τµήµα της εντός της τάφρου µεµβράνης τοποθετείται καθ' όµοιο τρόπο το γεωύφασµα.
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Κατόπιν, η τάφρος αγκύρωσης επαναπληρούται µε τα χώµατα εκσκαφής και ακολουθεί η
συµπύκνωση των υλικών αυτών.

Οι ελάχιστες διαστάσεις της τάφρου αγκύρωσης είναι 0,5m Χ 0,5m. Οι διαστάσεις της τάφρου που θα
επιλεγούν θα τεκµηριωθούν µέσω υπολογισµών, ανάλογα µε τις παραµέτρους σχεδιασµού της κάθε
προσφοράς.

5. ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α.
5.1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
Η ποιοτική σύσταση των στραγγισµάτων που παράγονται σ' ένα Χ.Υ.Τ.Α. εξαρτάται από τη σύσταση
των απορριµµάτων και παράγοντες όπως: Θερµοκρασία, περιεχόµενη υγρασία, προφίλ υγρασίας,
στάδιο αποσύνθεσης, ικανότητα της ενδιάµεσης κάλυψης να προσροφά ρυπαντές και ποιότητα του
νερού που εισέρχεται στο χώρο.

Τα χαρακτηριστικά των στραγγισµάτων µπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες:
α) Μεγάλη ποικιλία οργανικών ενώσεων που συνήθως µετρώνται ως TOC (συνολικός οργανικός
άνθρακας), BOD5 ή COD (χηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο). Η παρουσία των φαινολών είναι επίσης
σηµαντική.
β) ∆ιάφορα στοιχεία και ιόντα όπως Ca, Mg, Fe, Na, NH3, CO4=, SO4=, Cl-.
γ) Ιχνοστοιχεία όπως Cr, Ni, Pb, Cd.
δ) Μικροβιολογικές παράµετροι.

Η ποιότητα των στραγγισµάτων µεταβάλλεται σηµαντικά, ανάλογα µε το στάδιο της βιολογικής
αποδόµησης των απορριµµάτων. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τυπικές τιµές των παραµέτρων
κατά τη φάση της ζύµωσης και τη φάση της µεθανογένεσης, ενώ στον αµέσως επόµενο πίνακα
δίνονται οι παράµετροι που δεν παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις κατά τις δύο φάσεις.

Πίνακας 5.9 : Τιµές ποιοτικής σύστασης στραγγισµάτων για παραµέτρους µε διαφορές µεταξύ
φάσης οξικής ζύµωσης και µεθανογενέσης.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Μ.Ο.

ΕΥΡΟΣ

Οξική ζύµωση
pH

6.1

4.5-7.5

BOD5(mg/l)

13.000

4.000-40.000

COD (mg/l)

22.000

6.000-60.000

BOD5/COD

0.58

-
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Μ.Ο.

ΕΥΡΟΣ

SO4 (mg/l)

500

70-1.750

Ca (mg/l)

1.20

10-2.500

Mg (mg/l)

470

50-1.150

Fe (mg/l)

780

20-2.100

Mn (mg/l)

25

0.3-65

Zn (mg/l)

5

0.1-120

Mεθανογένεση
pH

8

7.5-9

BOD5(mg/l)

180

20-550

COD (mg/l)

3.000

500-4.500

ΒOD5/COD

-

SO4 (mg/l)

80

10-420

Ca (mg/l)

60

20-600

Mg (mg/l)

180

40-350

Fe (mg/l)

15

3-280

Mn (mg/l)

0.7

0.03-45

Zn (mg/l)

0.6

0.03-4

Πίνακας 5.10 : Τιµές ποιοτικής σύστασης στραγγισµάτων για παραµέτρους χωρίς διαφορές
µεταξύ φάσης οξικής ζύµωσης και µεθανογενέσης.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Μ.Ο.

ΕΥΡΟΣ

Cl (mg/l)

2.100

100-5.000

Na (mg/l)

1.350

50-4.000

K (mg/l)

1.100

10-2.500

alkalinity (mg CaCO3/l)

6.700

300-11.500

NH4 (mg N/l)

750

30-3.000

orgN (mg N/l)

600

10-4.250

total N (mg N/l)

1.250

50-5.000

NO3 (mg N/l)

3

0.1-50

NO2 (mg N/l)

0.5

0.25

total P (mg N/l)

6

0.1-30

AOX (µg Cl/l)

2.000

320-3.500

As (µg/l)

160

5-1.600

Cd (µg/l)

6

0.5-140

Co (µg/l)

55

4-950

Ni (µg/l)

200

20-2.050

Pb (µg/l)

90

8-1.020
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Cr (µg/l)

300

30-1.600

Cu (µg/l)

80

4-1.400

Hg (µg/l)

10

0.2-50

Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης θα λάβει υπ’ όψη την ποιότητα των στραγγισµάτων για όλη την ζωή
του ΧΥΤΑ και συγκεκριµένα , σε 3 ηλικίες του ΧΥΤΑ, που είναι:
•

νεαρά στραγγίσµατα , παραγόµενα στους πρώτους µήνες ζωής του ΧΥΤΑ, τα οποία
έχουν:

•

•

o

πολύ µεγάλη συγκέντρωση σε οργανικές ενώσεις (BOD5, COD)

o

σχετικά χαµηλό άζωτο

o

υψηλή συγκέντρωση βαρέων µετάλλων

o

υψηλή συγκέντρωση ανόργανων ενώσεων

µέσης ηλικίας στραγγίσµατα τα οποία έχουν:
o

µεγάλη σχετικά συγκέντρωση σε οργανικές ενώσεις (BOD5, COD)

o

µεγαλύτερο άζωτο

o

σηµαντική συγκέντρωση βαρέων µετάλλων

o

υψηλή συγκέντρωση ανόργανων ενώσεων

µεγάλης ηλικίας στραγγίσµατα παραγόµενα από ΧΥΤΑ µεγάλης ηλικίας τα οποία έχουν:
o

πολύ µικρή συγκέντρωση σε οργανικές ενώσεις (BOD5, COD), µε σηµαντικά
χαµηλότερο ΒΟD5

o

το άζωτο σε χαµηλή συγκέντρωση

o

µικρή συγκέντρωση βαρέων µετάλλων

o

µικρή συγκέντρωση ανόργανων ενώσεων

5.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
5.2.1. Παράγοντες που ρυθµίζουν την παραγωγή στραγγισµάτων
Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την παραγωγή των στραγγισµάτων σε ένα Χώρο Υγειονοµικής
Ταφής Απορριµµάτων είναι:
1) Κλίµα
2) Τοπογραφία περιοχής
3) Υλικό τελικής επικάλυψης
4) Υλικό επικάλυψης για φύτευση
5) Υλικό ενδιάµεσης κάλυψης
6) ∆ιαδικασίες και φάσεις λειτουργίας του χώρου
7) Είδος απορριµµάτων που προορίζονται για διάθεση

Οι επιδράσεις των παραγόντων αυτών συνοψίζονται ως εξής:

• Τα κλιµατολογικά δεδοµένα της περιοχής έχουν άµεση επίδραση στο ρυθµό παραγωγής
στραγγισµάτων. Ένας χώρος σε περιοχή µε υψηλή βροχόπτωση πρέπει να αναµένεται να παράγει
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περισσότερα στραγγίσµατα. Βέβαια η βλάστηση, διαµέσου της εξατµισοδιαπνοής, οδηγεί ένα
µέρος των κατακρηµνισµάτων που κατεισδύουν στα απορρίµµατα, ξανά στην ατµόσφαιρα.

• Η τοπογραφία επηρεάζει την επιφανειακή απορροή και γενικά το ποσό των οµβρίων που
εισέρχονται και εξέρχονται στο χώρο. Οι Χ.Υ.Τ.Α. µπορούν να σχεδιαστούν έτσι, ώστε να
ελαχιστοποιούνται τα στραγγίσµατα που παράγονται από κατακρηµνίσµατα περιφερειακών
περιοχών, κατασκευάζοντας την περιβάλλουσα περιοχή µε τρόπο ώστε να περιορίζεται η
επιφανειακή απορροή και να περιορίζεται η εσωτερική διείσδυση.

• Ο τύπος του υλικού τελικής επικάλυψης επηρεάζει την ποσότητα του νερού που κατεισδύει στη
µάζα των απορριµµάτων. Όσο η διαπερατότητα του υλικού που χρησιµοποιείται για την τελική
επικάλυψη αυξάνει, τόσο αυξάνει και ο ρυθµός παραγωγής στραγγισµάτων.

• Η τελική επικάλυψη έχει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της παραγωγής στραγγισµάτων, αφού
περιορίζει τη διείσδυση αναχαιτίζοντας τη ροή των κατακρηµνισµάτων και βελτιώνοντας τους
ρυθµούς εξάτµισης. Οι χώροι µε φτωχή επικάλυψη φύτευσης παρουσιάζουν επιπρόσθετα
φαινόµενα διάβρωσης, επιτρέποντας έτσι στα κατακρηµνίσµατα να ρέουν κατευθείαν στα
απορρίµµατα.

Όσον αφορά την παραγωγή στραγγισµάτων, έχουν γίνει εκτενείς έρευνες σχετικά µε τις διαδικασίες και
τις διάφορες φάσεις λειτουργίας, και συγκεκριµένα σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των ενδιάµεσων
στρωµάτων επικάλυψης. ∆ιάφοροι συνδυασµοί από άργιλο, άµµο και άλλα υλικά χρησιµοποιούνται σε
µια προσπάθεια να επιτευχθεί µέγιστη εξατµισοδιαπνοή, επιφανειακή αποχέτευση και απορροή, έτσι
ώστε η κατείσδυση να ελαχιστοποιηθεί.

Γενικά, η χρησιµοποίηση των αργιλικών χωµάτων ή άλλων αδιαπέρατων γαιωδών υλικών σαν
ενδιάµεσο στρώµα, ελαττώνει την κατείσδυση και συνεπώς τα παραγόµενα στραγγίσµατα, αλλά η
παρουσία σχετικά αδιαπέρατων στρωµάτων γαιωδών υλικών διαµέσου του Χ.Υ.Τ.Α. µπορεί να έχει
σαν συνέπεια, την εσωτερική συσσώρευση στραγγισµάτων επάνω από τις ενδιάµεσες επικαλύψεις,
καθώς προστίθενται στο χώρο τα διαδοχικά στρώµατα (ταµπάνια). Η εσωτερική αυτή συσσώρευση
µπορεί να οδηγήσει σε εγκάρσια (πλευρική) διαφυγή των στραγγισµάτων διαµέσου του χώρου και να
δηµιουργηθεί εκτός του κυρίως χώρου µια πηγή ρύπανσης των υδάτων. Η καλύτερη µεθόδευση, όταν
χρησιµοποιούνται αργιλικά ή γενικότερα αδιαπέρατα υλικά για την ενδιάµεση καθηµερινή επικάλυψη,
είναι να αφαιρείται ένα τµήµα της αργίλου αµέσως πριν την τοποθέτηση του επόµενου στρώµατος
απορριµµάτων. Αυτό θα επιτρέψει την κατακόρυφη αποχέτευση των στραγγισµάτων προς το σύστηµα
συλλογής.

Αν και τα στραγγίσµατα σε ένα Χ.Υ.Τ.Α., κυρίως δηµιουργούνται από την κατείσδυση του νερού
διαµέσου των διαφόρων στρωµάτων από απορρίµµατα, µπορούν επίσης να παραχθούν εν µέρει από
το νερό που ελευθερώνεται από το υψηλό ποσοστό υγρασίας που περιέχεται στα απορρίµµατα.

Γενικά η αποδοχή αποβλήτων µε υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών πρέπει να απαγορεύεται, εκτός
και αν έχουν ληφθεί ειδικά µέτρα στο σχεδιασµό και τη λειτουργία του χώρου.
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5.2.2. Υπολογισµός παραγόµενων στραγγισµάτων
Ο υπολογισµός του υδατικού ισοζυγίου χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της ποσότητας των
παραγόµενων στραγγισµάτων και στηρίζεται στα µετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής του υπό
µελέτη Χ.Υ.Τ.Α. και εκφράζεται από την εξίσωση:

L=PERCs*A-a*W
όπου:
PERCs = ποσότητα νερού που διηθείται στη µάζα των απορριµµάτων και εξαρτάται από:

τις

ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις, P
την επιφανειακή απορροή από το χώρο, R
την εξατµισοδιαπνοή, E
A= η επιφάνεια για την οποία υπολογίζεται η παραγωγή των στραγγισµάτων
a= η απορροφητική ικανότητα των απορριµµάτων
W= η ποσότητα των απορριµµάτων ανά έτος

Για τον υπολογισµό της ποσότητας των στραγγισµάτων θεωρείται ότι η εκτός του χώρου περιοχή καθ’
όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. αποστραγγίζεται αποτελεσµατικά.

Γι αυτό ισχύει: PERC = P - R - E

Ο υπολογισµός του υδατικού ισοζυγίου για την κάθε φάση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. που αφορά την
πλήρωση του συνόλου του χώρου, γίνεται λαµβάνοντας υπόψη:


Το µέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης (P)



Τα µέσα µηνιαία ύψη βροχόπτωσης, όπως δίνονται από την Ε.Μ.Υ.



Τον συντελεστή επιφανειακής απορροής (C), ο οποίος µεταβάλλεται ανάλογα µε την φάση
λειτουργίας του ΧΥΤΑ



Την εξατµισοδιαπνοή, η οποία υπολογίζεται µε τη µέθοδο του Thorntwaite



Την απορροφητική ικανότητα των απορριµµάτων (α), για λόγους ασφαλείας µπορεί να ληφθεί
ως µηδενική, θεωρώντας έτσι ότι τα απορρίµµατα είναι κορεσµένα σε υγρασία.

Ο υπολογισµός των παραγόµενων στραγγισµάτων θα γίνει αναλυτικά, στο πλαίσιο της Μελέτης
Τεχνικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, ανάλογα µε τις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες της κάθε
προσφοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Μέση Μέγιστη Ηµερήσια Ποσότητα Στραγγισµάτων εκτιµάται
3

σε 190 m /day.
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5.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α.
5.3.1. Στρώση Αποστράγγισης
Με τη στεγανοποίηση του χώρου διάθεσης θα πρέπει να κατασκευαστεί δίκτυο αποστράγγισης των
παραγόµενων στραγγισµάτων. Το σύστηµα συλλογής και µεταφοράς των στραγγισµάτων πρέπει να
εξασφαλίζει µακροχρόνια τη συλλογή της συνολικής ποσότητας των στραγγισµάτων.

Το αποστραγγιστικό σύστηµα είναι εξίσου σηµαντικό µε το σύστηµα στεγάνωσης, καθώς είναι
απαραίτητο τα στραγγίσµατα που σχηµατίζονται επάνω από τη στεγανωτική επιφάνεια να συλλέγονται
και να µεταφέρονται εκτός του χώρου Υ.Τ., προκειµένου να αποφευχθεί η συσσώρευσή τους, και να
µην προκληθεί έτσι ένα αυξηµένο φορτίο στη στεγανωτική γεωµεµβράνη.

Γενικά, ένα αποστραγγιστικό σύστηµα αποτελείται από:
α) Μια στρώση αποστράγγισης από αδρανές υλικό υψηλής περατότητας και
β) ∆ίκτυο αποστραγγιστικών αγωγών οι οποίοι πρέπει να συλλέγουν τα στραγγίσµατα και να τα
µεταφέρουν εκτός του χώρου.

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση και η ποιότητα του υλικού αποστράγγισης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
αποφεύγεται αφενός το λάσπωµα του στρώµατος αποστράγγισης και των σχισµών ή οπών των
στραγγιστικών αγωγών και αφετέρου οι κόκκοι δεν πρέπει να εισέρχονται στους αγωγούς
αποστράγγισης. Ακόµη, το υλικό αποστράγγισης πρέπει να είναι χηµικά ανθεκτικό απέναντι στα
στραγγίσµατα και στο βιοαέριο. Τα ανθρακικά πετρώµατα όπως και ασβεστολιθικά είναι ακατάλληλα,
ενώ το φυσικό αµµοχάλικο είναι γενικά αποδεκτό.

Η στρώση αποστράγγισης πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 50cm και ο συντελεστής υδροπερατότητας
-2

-3

(κ) της πρέπει να είναι της τάξης του 1 x 10 – 1 x 10 m/sec. Προτεινόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση
είναι τα 16/32 mm.

Αναλυτικότερα, οι προδιαγραφές της στρώσης αποστράγγισης παρατίθενται στο κεφάλαιο των έργων
στεγανοποίησης.

Σε περίπτωση χρήσης άλλων ισοδύναµων γεωσυνθετικών υλικών θα πρέπει να τεκµηριώνεται
επαρκώς ο λόγος χρήσης τους στο εν λόγω έργο. Στην περίπτωση χρήσης τέτοιων υλικών, αυτά,
απαραίτητα να συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά, από εγκεκριµένα εργαστήρια, τα οποία να
αποδεικνύουν την εξασφάλιση των απαιτούµενων ιδιοτήτων του υλικού.
5.3.2. ∆ίκτυο συλλογής στραγγισµάτων
Στη ζώνη αποστράγγισης θα κατασκευαστεί κατάλληλο σύστηµα συλλογής και αποµάκρυνσης των
παραγόµενων στραγγισµάτων µε αγωγούς από HDPE. Η κλίση των αγωγών πρέπει να είναι
τουλάχιστον 5%. Οι αποστάσεις µεταξύ των αγωγών δεν θα ξεπερνούν τα 40m. Τα στραγγίσµατα
µέσω του συστήµατος συλλογής θα καταλήγουν σε φρεάτια συλλογής που κατά το δυνατόν θα
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κατασκευάζονται εκτός του απορριµµατικού ανάγλυφου και µε δυνατότητα επισκεψιµότητας και
ελέγχου.

Το σύστηµα των αγωγών δεν πρέπει να προκαλεί βλάβες στο σύστηµα στεγάνωσης του πυθµένα,
καθώς και να µην επιτρέπει την είσοδο του αέρα και του βιοαερίου.

Οι αγωγοί αποστράγγισης θα είναι υδραυλικά αποδοτικοί και θα αντέχουν σε χηµικές, µηχανικές και
φυσικές καταπονήσεις, τόσο κατά τη φάση λειτουργίας, όσο και µετέπειτα φροντίδας του Χ.Υ.Τ.Α.. Οι
οπές των αγωγών θα καλύπτουν τα 2/3 της επιφάνειάς των. Οι αγωγοί θα τοποθετούνται στα
κατώτερα σηµεία της ζώνης αποστράγγισης, µε το διάτρητο µέρος του αγωγού προς τα επάνω. Ο
αγωγός παύει να είναι διάτρητος λίγο πριν εξέλθει από το πρανές των απορριµµάτων.

Τα στραγγίσµατα θα καταλήγουν, κατά το δυνατόν ακολουθώντας το συντοµότερο δρόµο (ελεύθερη
ροή), στην εγκατάσταση συλλογής και επεξεργασίας τους στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.. Η διάµετρος των
αγωγών πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη ροή των στραγγισµάτων προς τα σηµεία συλλογής
στραγγισµάτων κατάντη του Χ.Υ.Τ.Α. και τον καθαρισµό από συµπυκνώσεις και τον έλεγχο των
αγωγών.
Η ελάχιστη εσωτερική διάµετρος των αγωγών πρέπει να είναι 150 mm και η εσωτερική διάµετρος
πρέπει να ανταποκρίνεται στην εκτιµώµενη ποσότητα των στραγγισµάτων. Η διαστασιολόγηση των
αγωγών θα γίνει µε τρόπο ώστε σε συνδυασµό µε την αποστραγγιστική στρώση να αποκλείεται η
παραµονή των στραγγισµάτων µέσα στο χώρο διάθεσης (συµφόρηση) και σε συνάρτηση µε:
-

την βροχόπτωση, περιόδου επαναφοράς 50ετίας

-

το υπάρχον ανάγλυφο και

-

τις εδαφοµηχανικές παραµέτρους της ζώνης αποστράγγισης

Για τη διαστασιολόγηση του δικτύου συλλογής των στραγγισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ηµερήσια
παροχή αιχµής, που υπολογίζεται από τα βροχοµετρικά δεδοµένα της περιοχής.

Η ηµερήσια παροχή αιχµής υπολογίζεται από τη σχέση:
Q=C*i*A
όπου:
A = η επιφάνεια του Χ.Υ.Τ.Α.
i = η ένταση βροχόπτωσης
C = ο συντελεστής κατείσδυσης

Η παροχή (Q) κάθε ανοικτού αγωγού δίνεται από τον τύπο του Manning:
Q = 1/n * E * R

2/3

1/2

*I

όπου,
n: ο συντελεστής τραχύτητας,
2

Ε: το εµβαδόν της υγρής διατοµής σε m ,
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I: η κλίση του πυθµένα,
R: η υδραυλική ακτίνα (Ε/Π) σε m.

Λόγω των αναµενόµενων καθιζήσεων και παραµορφώσεων απαιτούνται έλεγχοι µηχανικής επάρκειας
για το είδος των αγωγών συλλογής στραγγισµάτων που θα χρησιµοποιηθούν.

Ο έλεγχος καταλληλότητας παραλαβής και αποθήκευσης από την αρµόδια υπηρεσία θα περιλαµβάνει
τουλάχιστον:
•

οπτικό έλεγχο για τυχόν βλάβες από τη µεταφορά των αγωγών,

•

πάχος αγωγών, διάµετρο και συνολική επιφάνεια οπών,

•

πιστοποιητικά ελέγχου και άδεια καταλληλότητας,

•

στοιχεία ταυτότητας του εγκεκριµένου οίκου παραγωγής,

•

αποθήκευση των αγωγών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εγκεκριµένου οίκου
κατασκευής.

5.4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α.
5.4.1. Γενικά

5.4.1.1. Εισαγωγή
Από το δίκτυο συλλογής τα στραγγίσµατα θα οδηγούνται προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Στραγγισµάτων (Ε.Ε.Σ.).

Για την επεξεργασία των στραγγισµάτων του µελετώµενου ΧΥΤΑ προτείνεται η κατασκευή
Εγκατάστασης Επεξεργασίας εντός του διαθέσιµου γηπέδου, η οποία θα δέχεται :
•

Τα παραγόµενα στραγγίσµατα από το ΧΥΤΑ

•

Τα εκπλύµατα από την έκπλυση τροχών

•

Τα λύµατα από την αποχέτευση των κτιρίων

H επεξεργασία των στραγγισµάτων θα γίνεται σε τρεις (ή περισσότερες) αεριζόµενες δεξαµενές. Ο
αερισµός σε αυτές θα επιτυγχάνεται µε επιφανειακούς αεριστήρες.

Στις δεξαµενές θα επιτυγχάνεται:
•

Αφαίρεση του εύκολα αποικοδοµήσιµου άνθρακα (BOD5<=25mg/L, COD <=500mg/L)

•

Πλήρης νιτροποίηση

•

Απονιτροποίηση στο βαθµό που αυτή είναι εφικτή ανάλογα µε την ηλικία των στραγγισµάτων

Οι δεξαµενές αερισµού µπορούν να είναι λιµνοδεξαµενές ή δεξαµενές από οπλισµένο σκυρόδεµα.
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Εάν από τους διαγωνιζόµενους επιλεχθεί η κατασκευή λιµνοδεξαµενών, αυτές θα κατασκευαστούν ως
εξής: Αρχικά θα διαµορφωθεί κατάλληλα το φυσικό έδαφος. Μετά θα κατασκευαστεί ο τεχνητός
γεωλογικός φραγµός, θα διαµορφωθεί δηλαδή µία στρώση 20 cm από γαιώδη υλικά και αµέσως µετά
θα κατασκευαστεί στρώση 60cm από αργιλικά υλικά και µπεντονίτη. Μετά τον τεχνικό γεωλογικό
2

φραγµό θα τοποθετηθεί εσωτερική επένδυση από γεωύφασµα πάχους 2,1mm και βάρους 200 gr/m .
H στρώση αυτή αποτελεί µία επένδυση προστασίας της γεωµεµβράνης και παρεµβάλλεται µεταξύ
αυτής και του διαµορφωµένου πυθµένα για την αποφυγή πιθανών βλαβών. Πάνω από την στρώση
του γεωυφάσµατος θα τοποθετηθεί γεωµεµβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
πάχους 2,5 mm. Η γεωµεµβράνη αυτή θα µονώσει την δεξαµενή από το εξωτερικό περιβάλλον και θα
µειώσει τις πιθανότητες ρύπανσης του υπεδάφους και των υπογείων υδάτων από τυχόν διαρροές
στραγγισµάτων. Η αγκύρωση της γεωµεµβράνης θα γίνει στην περιµετρική τάφρο διαστάσεων 50 x 60
cm (πλάτος, βάθος) που διατρέχει την δεξαµενή σε απόσταση 60 cm από την περίµετρο της. Η
τάφρος αυτή θα επιχωθεί µε εδαφικό υλικό σε όλο της το βάθος καθώς και για 20 cm ακόµη καθ’ ύψος
δηµιουργώντας έτσι ένα µικρό ανάχωµα πλάτους 1,3 m και ύψους 20 cm πάνω από το επίπεδο της
στέψης της δεξαµενής. Το ανάχωµα αυτό θα έχει κλίσεις εσωτερικά προς την δεξαµενή 1:2 και
εξωτερικά 1:1. Στον πυθµένα της δεξαµενής και πάνω από την γεωµεµβράνη HDPE θα διαχυθεί
άοπλο σκυρόδεµα Β120 πάχους 10 cm για την προστασία της γεωµεµβράνης από τυχόν φθορές
λόγω ατυχηµάτων κατά την διάρκεια λειτουργίας.

Εάν από τους διαγωνιζόµενους επιλεχθεί η κατασκευή δεξαµενών από οπλισµένο σκυρόδεµα, αυτές
θα κατασκευαστούν λαµβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς κανονισµούς.

Η εγκατάσταση θα συνοδεύεται από δύο (ή περισσότερες) δεξαµενές καθίζησης – ωρίµανσης
(λιµνοδεξαµενές ή δεξαµενές από οπλισµένο σκυρόδεµα), φρεάτιο ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων,
Η/Ζ, αισθητήρες και ρυθµιστές αυτόµατου ελέγχου (PLC). Σε χαρακτηριστικές θέσεις της
εγκατάστασης θα εγκατασταθούν όργανα µετρήσεων της παροχής και όργανα µετρήσεων της
λειτουργίας του εξοπλισµού επεξεργασίας ανάλογα µε τις µετρούµενες ποιοτικές παραµέτρους.

Οι διαγωνιζόµενοι θα λάβουν υπόψη τους, τα ακόλουθα:


Η δυναµικότητα της µονάδας θα προκύψει από τους αντίστοιχους υπολογισµούς των
διαγωνιζοµένων.



Θα κατασκευαστεί δεξαµενή εξισορρόπησης (λιµνοδεξαµενή ή δεξαµενή από οπλισµένο
σκυρόδεµα) για την προσωρινή αποθήκευση των υπερβολικών παροχών των λυµάτων. Η
δεξαµενή θα είναι κατάλληλα διαστασιολογηµένη και σχεδιασµένη ώστε να εξασφαλίζει την
απρόσκοπτη τροφοδοσία της µονάδας επεξεργασίας και η χωρητικότητά της θα επαρκεί σε
κάθε περίπτωση για την αποθήκευση στραγγισµάτων πέντε (5) ηµερών. Ο απαιτούµενος
όγκος της δεξαµενής θα υπολογιστεί για την ηµερήσια παροχή του πλέον βροχερού µήνα της
τελευταίας 50ετίας. Σε περίπτωση που από τους διαγωνιζόµενους δεν βρεθούν τα
µετεωρολογικά στοιχεία της 50ετίας, θα χρησιµοποιηθούν τα υπάρχοντα διαθέσιµα δεδοµένα.
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Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει µε υγιεινολογικούς υπολογισµούς να αποδεικνύουν τη βιολογική και
χηµικοµηχανική

επάρκεια

και

δυναµικότητα

της

εγκατάστασης

επεξεργασίας

των

στραγγισµάτων.

Η εγκατάσταση θα είναι προσπελάσιµη και θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας
(εξωτερικός φωτισµός, κλπ).

5.4.1.2. Θέση των εγκαταστάσεων
Η προσπέλαση προς αυτήν θα γίνεται µέσω κατάλληλης οδού. Η χωροθέτηση της δεξαµενής
εξισορρόπησης στραγγισµάτων, θα γίνει µε κριτήριο την απαίτηση τα στραγγίσµατα του Χ.Υ.Τ.Α. να
οδηγούνται σε αυτήν µε βαρύτητα. ∆ιευκρινίζεται ότι η απαίτηση αυτή αφορά τη δυνατότητα των
στραγγισµάτων να οδηγούνται µε βαρύτητα έως την εγκατάσταση, για µέγιστη λειτουργική και
περιβαλλοντική ασφάλεια του Χ.Υ.Τ.Α. Κατά τα λοιπά, ενδιάµεσες αντλήσεις µεταξύ των επιµέρους
τµηµάτων της Ε.Ε.Σ. είναι επιτρεπτή.

5.4.1.3. ∆ιάθεση των επεξεργασµένων
Τα επεξεργασµένα στραγγίσµατα προβλέπεται να επανακυκλοφορούν στον απορριµµατικό όγκο του
ΧΥΤΑ. Η ανακυκλοφορία τους στο Χ.Υ.Τ.Α. απαγορεύεται να γίνεται µε ψεκασµό ή σύστηµα
εκτόξευσης, αλλά θα γίνεται µε µέθοδο που θα εγγυάται την υγειονοµικά ασφαλή διάθεση. Τα
επεξεργασµένα στραγγίσµατα θα επανακυκλοφορούν στο κύριο σώµα του ΧΥΤΑ µέσω φρεατίου
επανακυκλοφορίας, καταθλιπτικών αγωγών και φρεατίου αναδιανοµής στραγγισµάτων. Τα
υποπροϊόντα της επεξεργασίας θα συλλέγονται και θα οδηγούνται για ταφή στον Χ.Υ.Τ.Α.

5.4.1.4. Απαιτήσεις εκροών των επεξεργασµένων στραγγισµάτων
Στις δεξαµενές θα επιτυγχάνεται:
•

Αφαίρεση του εύκολα αποικοδοµήσιµου άνθρακα (BOD5<=25mg/L, COD <=500mg/L)

•

Πλήρης νιτροποίηση

•

Απονιτροποίηση στο βαθµό που αυτή είναι εφικτή ανάλογα µε την ηλικία των στραγγισµάτων

Η συγκέντρωση των αιωρούµενων στερεών θα είναι SS<=100mg/L
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6. ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.
6.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ως βιοαέριο ορίζεται το µείγµα αερίων που παράγεται κατά την βιοαποικοδόµηση των απορριµµάτων
στο εσωτερικό ενός Χ.Υ.Τ.Α.

Η αποικοδόµηση των απορριµµάτων αρχίζει ευθύς αµέσως µετά την τοποθέτησή τους στο Χ.Υ.Τ.Α.
Αρχικά λαµβάνει χώρα αερόβια αποικοδόµηση µε κατανάλωση οξυγόνου και παραγωγή διοξειδίου του
άνθρακα και άλλων προϊόντων. Σε αυτήν τη φάση το διοξείδιο του άνθρακα είναι το κύριο παραγόµενο
αέριο. Με την εξάντληση του οξυγόνου η αποικοδόµηση γίνεται αναερόβια και παράγεται µεθάνιο.

Η παραγωγή των πρωτευόντων αερίων, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, µπορεί να
διαχωριστεί σε πέντε φάσεις:

1. Φάση Αρχικής Προσαρµογής,
2. Φάση Μετάβασης,
3. Φάση Οξυγένεσης,
4. Φάση Μεθανογένεσης
5. Φάση Ωρίµανσης.
Σύµφωνα µε τη διακύµανση αυτή τα συστατικά των παραγοµένων αερίων βρίσκονται µέσα στην
περιοχή τιµών περιεκτικότητας που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 6.11: Σύνθεση βιοαερίου
Συστατικό

Επίπεδα συγκέντρωσης

1. Μεθάνιο

0 - 80 % κ.ο.

2. ∆ιοξείδιο του άνθρακα

0 - 80 % κ.ο.

3. Μονοξείδιο του άνθρακα

0 - 3 % κ.ο.

4. Υδρογόνο

0 - 3 % κ.ο.

5. Οξυγόνο

0 - 21 % κ.ο.

6. Άζωτο

0 - 78 % κ.ο.

7. Αµµωνία

0 - 100 ppm κ.ο.

8. Αιθυλένιο

0 - 65 ppm κ.ο.

9. Αιθάνιο

0 - 30 ppm κ.ο.

10. Ακεταλδεΰδη

0 - 150 ppm κ.ο.

11. Ακετόνη

0 - 100 ppm κ.ο

12. Άλλοι µη αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

ανά 0 - 50 ppm κ.ο.

13. Υδρόθειο
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Συστατικό

Επίπεδα συγκέντρωσης

14. Αιθυλικό µερκαπτάνιο

0 - 100 ppm κ.ο.

15. Βενζόλιο

0 - 15 ppm κ.ο.

16. Τολουόλη

0 - 15 ppm κ.ο.

17. Ξυλόλη

0 - 15 ppm κ.ο.

18. Αιθυλικό βενζόλιο

0 - 10 ppm κ.ο.

19. Bινυλοχλωρίδιο

0 - 10 ppm κ.ο.

20. Ενώσεις αλογόνου

0 - 100 ppm

(1,1 διχλωροαιθυλένιο, µεθυλενοχλωρίδιο,
τετραχλωράνθρακας, τριχλωροαιθυλένιο,
φριγένια κλπ)
21. Υδρατµοί

κατά κανόνα κορεσµένοι

Από τα παραπάνω συστατικά, το µεθάνιο θεωρείται το πιο επικίνδυνο αέριο, το οποίο και αποτελεί ένα
από τα κύρια συστατικά του βιοαερίου. Ενδεικτικά, µίγµα µεθανίου και αέρα σε αναλογία 5-15% CH4
αποτελεί εκρηκτικό µίγµα, ενώ σε αναλογία µεγαλύτερη του 15% σε CH4 υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης
αλλά όχι έκρηξης.

Από την πρώτη φάση παραγωγής του βιοαερίου, αυτό κινείται λόγω της διαφοράς συγκέντρωσης και
πίεσης ανάµεσα στο χώρο διάθεσης και στην ατµόσφαιρα, καθώς και στην διαφορά που υπάρχει µέσα
στον ίδιο το χώρο. Η κίνηση του βιοαερίου εξαρτάται από τη φύση των συστατικών του και τη
διαπερατότητα των ορίων του Χ.Υ.Τ.Α. Έτσι, το µεθάνιο, λόγω του µικρότερου ειδικού βάρους από τον
αέρα, τείνει να συγκεντρωθεί προς τα άνω στρώµατα. Αντίθετα, το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο
έχει ειδικό βάρος 1,5 φορά µεγαλύτερο από του αέρα, και 2,8 φορές περίπου από του µεθανίου, έχει
την τάση να συγκεντρώνεται προς τα κατώτερα στρώµατα του Χ.Υ.Τ.Α..

Γενικά, η διαφυγή του βιοαερίου από το χώρο διάθεσης µπορεί να προκαλέσει τα εξής:
•

Καταστροφές στη βλάστηση

•

Επιπτώσεις σε εργαζόµενους στο Χ.Υ.Τ.Α. από δυσοσµίες, ασφυξία, δηλητηρίαση, έκρηξη ή
πυρκαγιά

•

Καταστροφή σε κτίρια λόγω εκρήξεων ή πυρκαγιών

•

Ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα

6.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Ο υπολογισµός παραγωγής βιοαερίου στην παρούσα µελέτη θα γίνει µε το µοντέλο υπολογισµού
LandGEM - Landfill Gas Emissions Model, Version 3.02 - U.S. Environmental Protection Agency το
ης

οποίο αποτελεί ένα σύνθετο µοντέλο που περιλαµβάνει στοιχειοµετρικά, κινητικά (κινητική 1

τάξης)

και δυναµικά υποµοντέλα. Ενδεικτικά και µε δεδοµένη την υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να
επαναλάβουν τους υπολογισµούς ανάλογα µε την τεχνική µελέτη προσφοράς τους, η µέγιστη
ο

ο

παραγόµενη ποσότητα βιοαερίου εκτιµάται να συµβεί στο 21 µε 22 έτος λειτουργίας του ΧΥΤΑ και
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εκτιµάται σε 250 m /h περίπου. Η ανακτώµενη ποσότητα του βιοαερίου θα ληφθεί ίση µε το 60-70%
της παραγόµενης ποσότητας. Η διαστασιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης θα γίνει µε βάση τη
µέγιστη ανακτώµενη ποσότητα βιοαερίου, η οποία θα υπολογιστεί από τους διαγωνιζόµενους,
πολλαπλασιασµένη µε 1,5 υπέρ της ασφαλείας.

6.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Ο έλεγχος των εκποµπών του βιοαερίου στο περιβάλλον, επιτυγχάνεται µε τον συνδυασµό των
παρακάτω µέτρων (βάσει της κείµενης νοµοθεσίας Κ.Υ.Α. 114218/17-11-97):


Σύστηµα στεγάνωσης



Σύστηµα ανάκτησης



∆ίκτυα συλλογής



Μονάδα άντλησης



Πυρσό καύσης



Μονάδα αξιοποίησης (ανάλογα µε τις διαθέσιµες ποσότητες)



Σύστηµα περιβαλλοντικού ελέγχου και µέτρα ασφάλειας.

Γενικά υπάρχουν δύο τρόποι διαχείρισης του βιοαερίου:


Παθητικός εξαερισµός, µέσω της επιφάνειας καθώς και µε οριζόντιους ή κατακόρυφους σωλήνες,
και απόσµηση των απαγόµενων βιοαερίων µε τη χρήση φίλτρων µε compost.



Ενεργητική απαγωγή βιοαερίου και καύση του σε πυρσό καύσης ή ενεργητική αξιοποίηση του
βιοαερίου, ανάλογα µε τις διαθέσιµες ποσότητες.

Η εφαρµογή της κατάλληλης µεθόδου εξαρτάται από το µέγεθος και τον τρόπο λειτουργίας του
Χ.Υ.Τ.Α. και εποµένως από τις αναµενόµενες παροχές βιοαερίου κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και
κατά την αποκατάστασή του.

6.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΑΞΟΥ
Για την επιλογή του συστήµατος διαχείρισης βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Νάξου λαµβάνονται υπόψη τα εξής:


Το µέγεθος και η ανάπτυξη του ΧΥΤΑ



Η παροχή σχεδιασµού



Οι εγκριµένοι Π.Ο.



Η Κ.Υ.Α. 114218/97



Η µεγιστοποίηση της ανάκτησης του βιοαερίου

Στο ΧΥΤΑ της Νάξου θα κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής και ενεργητικής άντλησης του βιοαερίου
µέσω κατακόρυφων φρεατίων. Το βιοαέριο θα αντλείται και θα καίγεται σε συγκρότηµα πυρσών
καύσης. Για τη διάταξη του κατακόρυφου συστήµατος συλλογής βιοαερίου θα κατασκευαστούν
σταδιακά ανυψούµενα φρεάτια µε την τοποθέτηση διάτρητων τσιµεντοσωλήνων διαµέτρου
τουλάχιστον Φ800, εντός των οποίων θα τοποθετηθούν διάτρητοι αγωγοί διαµέτρου HDPE Φ150
(εξωτερική διάµετρος) 6 atm. Οι τσιµεντοσωλήνες εξωτερικά θα περιβάλλονται µε χονδρόκοκκο υλικό
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(χαλίκι 16/32) για λόγους στερέωσης και αποφυγής εµφράξεων των οπών τους από τα απορρίµµατα.
Ο χώρος µεταξύ του τσιµεντοσωλήνα και του αγωγού HDPE να πληρωθεί µε χαλικώδες υλικό
διαβάθµισης 16/32mm και περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο < 20%. Η χωροθέτηση των
κατακόρυφων φρεατίων θα γίνει σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου, βάσει του σχήµατος που
ακολουθεί.

Σχήµα 1: ∆ιάταξη Κατακόρυφων Φρεατίων Άντλησης

Τα φρεάτια θα διεισδύουν εντός του σώµατος των αποβλήτων σε βάθος ίσο µε το 80-90 % του
συνολικού πάχους των αποβλήτων και θα απέχουν από τη στρώση στεγάνωσης του πυθµένα
τουλάχιστον 2m.

Τα κατακόρυφα φρεάτια απαγωγής, κατά την αρχική φάση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, θα λειτουργούν
«παθητικά» ενώ στα αποκατεστηµένα τµήµατα θα µετατρέπονται σε ενεργητικά (ενεργητική απαγωγή)
συνδεόµενα µε σύστηµα άντλησης το οποίο θα µεταφέρει το συλλεγόµενο βιοαέριο, µέσω αγωγών
HDPE 10 atm κατάλληλων διαστάσεων, στους πυρσούς καύσης. Οι συλλεκτήριοι αγωγοί βιοαερίου θα
καταλήγουν σε συλλέκτες βιοαερίου (φρεάτια συλλογής και ελέγχου βιοαερίου) ώστε να καθίσταται
ευχερής ο έλεγχος και η συντήρησή τους. Οι συλλεκτήριοι αγωγοί βιοαερίου θα διαστασιολογηθούν
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στους αγωγούς ταχύτητα <10m/s.

Το σύστηµα διαχείρισης θα περιλαµβάνει συγκρότηµα πυρσών καύσης υψηλής θερµοκρασίας
τουλάχιστον 850°C, που θα είναι εγκατεστηµένοι σε σταθερό και περιφραγµένο έδαφος. Ο λόγος που
επιλέγεται η εγκατάσταση περισσότερων του ενός πυρσών καύσης, είναι για να εξασφαλίζεται η καύση
του βιοαερίου από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΧΥΤΑ που οι ποσότητες βιοαερίου που
ανακτώνται είναι χαµηλές. Κατά τη µεταφορά του βιοαερίου, δηµιουργούνται στο εσωτερικό των
αγωγών µεταφοράς συµπυκνώµατα από την υγροποίηση των υδρατµών που περιέχονται στο
βιοαέριο. Τα συµπυκνώµατα αυτά εάν δεν αποµακρύνονται, µπορούν να προκαλέσουν απόφραξη των
αγωγών µεταφοράς. Απαιτείται λοιπόν η εγκατάσταση στο δίκτυο µεταφοράς διατάξεων αφύγρανσης
στα χαµηλότερα σηµεία του δικτύου, δεδοµένου ότι τα συµπυκνώµατα λόγω της βαρύτητας οδεύουν
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προς τα χαµηλά αυτά σηµεία. Τα συµπυκνώµατα που συλλέγονται θα διαχέονται πίσω στα
απορρίµµατα ή θα συλλέγονται στη δεξαµενή συλλογής στραγγισµάτων.

Οι διαγωνιζόµενοι στη µελέτη προσφοράς τους θα µελετήσουν χωρίς να προσφέρουν και το οριζόντιο
δίκτυο συλλογής από αγωγούς HDPE διάτρητους, ελάχιστης διαµέτρου Φ110 (εξωτερική διάµετρος).
Το δίκτυο θα σχεδιαστεί ανά δύο ταµπάνια απορριµµάτων και οι αγωγοί συλλογής σε κάθε ταµπάνι θα
απέχουν µεταξύ τους 20µ. Το οριζόντιο σύστηµα δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας.
Θα εγκατασταθεί προαιρετικά και µόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από το Φορέα λειτουργίας του
ΧΥΤΑ προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερη η ανάκτηση του βιοαερίου.

6.5. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Οι συνηθέστερες µέθοδοι διάθεσης του βιοαερίου είναι σήµερα η καύση σε κατάλληλο πυρσό καύσης
βιοαερίου ή η καύση σε κατάλληλες µηχανές για ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου. Ο τυπικός
πυρσός βιοαερίου περιλαµβάνει µία µονάδα άντλησης και µία µονάδα καύσης. Η µονάδα άντλησης
δηµιουργεί υποπίεση στο δίκτυο συλλογής, και έτσι αναρροφά το βιοαέριο από τα φρεάτια συλλογής
και τροφοδοτεί την µονάδα καύσης. Η µονάδα καύσης φέρει ακροφύσιο, το οποίο είναι ανυψωµένο
από το έδαφος καθώς και διατάξεις αναρρόφησης αέρα για την καύση και παρακολούθησης της
φλόγας. Η µέθοδος της καύσης σε πυρσό αποτελεί την πλέον συνήθη µέθοδο διάθεσης σε Χ.Υ.Τ.Α.
µικρού και µεσαίου µεγέθους και είναι ιδιαίτερα ασφαλής και περιβαλλοντικά φιλική δεδοµένου ότι η
καύση του βιοαερίου είναι πλήρης οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος από δύσοσµα και εύφλεκτα κατάλοιπα
του παραγοµένου βιοαερίου.

Οι µονάδες καύσης λειτουργούν αυτόµατα και έχουν την δυνατότητα καύσης στις συνθήκες ενός
Χ.Υ.Τ.Α. όπου η παροχή αλλά και η σύσταση του παραγοµένου βιοαερίου είναι µεταβλητή. Η µέθοδος
της ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου είναι περισσότερη πολύπλοκη και εφαρµόζεται συνήθως
σε Χ.Υ.Τ.Α. όπου η παραγόµενη ποσότητα βιοαερίου είναι αρκετά µεγάλη ώστε να δικαιολογεί την
υψηλή αρχική επένδυση. Η πλέον συνήθης διάταξη είναι η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και
θερµότητας. Η συµπαραγωγή γίνεται µε καύση του παραγοµένου βιοαερίου σε µηχανές εσωτερικές
καύσης οι οποίες είναι συζευγµένες µε γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. Η παραγόµενη
ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ η παραγόµενη θερµότητα από την ψύξη των
κινητήρων και των καυσαερίων µπορεί να διατεθεί σε παρακείµενες βιοµηχανίες. Εναλλακτικά εάν
υπάρχει απαίτηση σε παρακείµενες βιοµηχανίες, το παραγόµενο βιοαερίου µπορεί να διοχετευθεί
απευθείας σε αυτές όπου καίγεται σε καυστήρες παράγοντας αξιοποιήσιµη θερµότητα.

6.6. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΑΞΟΥ
Η τελική διάθεση του βιοαερίου στο Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου θα γίνεται σε συγκρότηµα πυρσών καύσης
κλειστού τύπου υψηλής θερµοκρασίας τουλάχιστον 850°C, που θα είναι εγκατεστηµένοι σε σταθερό
και περιφραγµένο έδαφος, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της µονάδας. Κάθε πυρσός καύσης θα
µπορεί να λειτουργεί µεµονωµένα αλλά και συνδυασµό µε τους άλλους πυρσούς του συγκροτήµατος.
Κάθε πυρσός θα περιλαµβάνει διατάξεις αφύγρανσης, ανάσχεσης φλόγας, ελέγχου παροχών,
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δειγµατοληψίας αερίου, ρύθµιση φλόγας και αυτοµατισµούς λειτουργίας. Ο ηλεκτρικός κινητήρας της
κάθε µονάδας θα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, όλες οι σωληνώσεις να είναι γαλβανισµένες
0

ενώ η ελάχιστη θερµοκρασία πυρσού καύσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 850 C.
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7. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Χ.Υ.Τ.Α.
7.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι περιορισµοί για την αποκατάσταση χώρων παλαιών αποθέσεων αφορούν κυρίως τις
περιβαλλοντικές συνέπειες της διάθεσης που είναι:
α) Παραγωγή στραγγισµάτων
β) Οσµές
γ) Εκποµπές βιοαερίου
δ) Παρουσία τρωκτικών

Ειδικότερα τα στραγγίσµατα και τα αέρια, ακόµη και πολλά χρόνια µετά το τέλος της λειτουργίας του
χώρου προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον. Αυτοί οι δύο παράγοντες (αέρια,
στραγγίσµατα) έχουν στενή σχέση µε τον τρόπο επανένταξης του χώρου στην περιοχή, τη
διαµόρφωση δηλ. του χώρου µετά το τέλος της διαδικασίας της ενσωµάτωσης των απορριµµάτων.
Αντίστροφα, τα µέτρα αποκατάστασης του χώρου µπορούν να επηρεάσουν την ποσότητα και τις
επιδράσεις αερίων και στραγγισµάτων στο περιβάλλον.

Τα έργα αποκατάστασης για τη διαχείριση των στραγγισµάτων των Χ.Υ.Τ.Α. σκοπεύουν στην
ελαχιστοποίηση της ποσότητας των στραγγισµάτων, µε κάλυψη-στεγανοποίηση της επιφάνειας του
Χ.Υ.Τ.Α. και στην κατάλληλη διαχείριση των παραγόµενων στραγγισµάτων, ενώ τα έργα
αποκατάστασης για τη διαχείριση των αερίων των Χ.Υ.Τ.Α. στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των
αρνητικών επιδράσεων των αερίων σε γειτονικές περιοχές και γενικότερα στο γειτονικό περιβάλλον και
τις δραστηριότητες. Η αποτροπή της κατείσδυσης υγρών εντός του Χ.Υ.Τ.Α. είναι ένα θεµελιώδες
στοιχείο της στρατηγικής. Απαιτείται η τελική κάλυψη να σχεδιασθεί και να κατασκευασθεί ούτως ώστε
να παρέχει µακροχρόνια σιγουριά για την αποτροπή της κίνησης των υδάτων από την επιφάνεια προς
το εσωτερικό του καλυµµένου χώρου.

Τα µέτρα για την αποκατάσταση του χώρου λοιπόν είναι ανάλογα:
α) Με τον τρόπο λειτουργίας του χώρου. Τα µέτρα είναι διαφορετικά αν πρόκειται για αποκατάσταση
χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων ή αν πρόκειται για αποκατάσταση χώρου ηµιελεγχόµενης
απόθεσης.
β) Με τις τοπικές συνθήκες (υπέδαφος, είδος απορριµµάτων, κλιµατολογικές συνθήκες, τοποθεσία) και
γ) Με το επιθυµητό είδος αξιοποίησης (γεωργική καλλιέργεια, δηµιουργία δάσους ή εξοχικού τοπίου ή
πάρκου κ.α.).

Για την επιλογή των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων χρήσης τέτοιων χώρων χρησιµοποιούνται
συνήθως διάφορα κριτήρια µε διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας κατά περίπτωση. Μερικά από τα
κριτήρια αυτά είναι:
α) Συµβατότητα µε τις επιθυµίες των τοπικών αρχών (ΟΤΑ).
β) Συµβατότητα µε τις εν γένει προβλεπόµενες χρήσεις της ευρύτερης περιοχής.
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γ) Κατάδειξη του στόχου ότι οι χώροι διάθεσης απορριµµάτων είναι χώροι που µπορούν να
αξιοποιηθούν.
δ) Κόστος.

Η κατασκευή κτιρίων πάνω σε χώρους διάθεσης είναι πολύ σπάνια. Σ' αυτές τις περιπτώσεις
απαιτείται πολύ καλός εξαερισµός και µόνωση της περιοχής του υπογείου-θεµελίων. Άλλες
προτεινόµενες χρήσεις των χώρων µετά από κατάλληλη επιφανειακή κάλυψη είναι ως: χώροι
αναψυχής, (κυρίως λοφίσκοι µε γκαζόν και δένδρα), ποδηλατοδρόµια, ιπποδρόµια, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι καλλιεργειών κλπ. Η εφαρµοζόµενη σήµερα στρατηγική για χώρους υγειονοµικής
ταφής απορριµµάτων είναι της ταυτόχρονης αποκατάστασης του τοπίου µε φύτευση αµέσως µετά την
ολοκλήρωση της απόθεσης απορριµµάτων µε τη µέθοδο των "κυττάρων" ύστερα από κατάλληλη
κάλυψη της κάθε "κυττάρων".

7.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Χ.Υ.Τ.Α.
Τα έργα αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α., συνίστανται στην κατασκευή της κατάλληλης τελικής κάλυψης,
ώστε ο Χ.Υ.Τ.Α. να αποδοθεί στη φύση και να επανενταχθεί στο περιβάλλον. Θα εκτελούνται
σταδιακά, παράλληλα µε τις φάσεις πλήρωσης του χώρου. Το σύστηµα τελικής κάλυψης που
επιλέχθηκε, περιγράφεται ακολούθως.

Λόγω της σχετικά µακράς παραµονής των περαιωµένων τµηµάτων του Χ.Υ.Τ.Α. µέχρι την
αποκατάστασή του, και µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των κατεισδυόντων οµβρίων και γενικότερα των
περιβαλλοντικών οχλήσεων, επάνω από το υλικό καθηµερινής επικάλυψης της ανωτέρας
απορριµµατικής στρώσης, θα τοποθετηθεί και στρώση εξοµάλυνσης πάχους τουλάχιστον 30cm από
οµοιογενή υλικά, µε κόκκους µέγιστης διαµέτρου 15cm. Επάνω από αυτήν θα κατασκευαστεί το
σύστηµα τελικής κάλυψης.

Η ελάχιστη κλίση των πλατωµάτων του Χ.Υ.Τ.Α. είναι 3-5% και η µέγιστη κλίση πρανών κατά την
πλήρωση του Χ.Υ.Τ.Α. είναι 1:3 (υ:β). Τοπικά, στα σηµεία που συναντά η τελική κάλυψη την
περιµετρική ζώνη, είναι δυνατόν οι κλίσεις να είναι εντονότερες (έως 2:3).

Λόγω πιθανών ανωµαλιών στην επιφάνεια του Χ.Υ.Τ.Α. πριν την τελική κάλυψη (π.χ. λόγω
διαφορικών καθιζήσεων), αρχικά θα εκτελεσθούν οι απαιτούµενες χωµατουργικές εργασίες
αποκατάστασης του αναγλύφου στην επιθυµητή του µορφή, και κατόπιν θα ακολουθήσουν τα έργα
τελικής κάλυψης. Όσον αφορά την χρήση του τελικού χώρου, για την επιφάνεια του ΧΥΤΑ, υπάρχουν
δύο επιλογές:
α) Απλή φυτοκάλυψη, µε σκοπό την επανένταξη του χώρου στην περιοχή
β) Κατασκευή έργων ανωδοµής, που θα προσελκύουν επισκέπτες (π.χ. διάδροµοι, παγκάκια,
εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών κλπ.)
Για το συγκεκριµένο χώρο προτείνεται απλά η φυτοκάλυψή του.

K:\N1100a\cons\tefhi\TP_5176.doc

- 46 -

N1100a/5176/B02

Τα έργα τελικής κάλυψης του Χ.Υ.Τ.Α., δεν ανήκουν στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, όµως
θα µελετηθούν στη φάση της προσφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµοσιµότητα των
σχεδιαστικών επιλογών.

Προκειµένου να υπάρχει συγκρισιµότητα των Τεχνικών Προσφορών, τα έργα τελικής κάλυψης του
Χ.Υ.Τ.Α. θα µελετηθούν µε το σύστηµα τελικής κάλυψης που περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια,
χωρίς να επιτρέπεται η µελέτη µε εναλλακτικά συστήµατα (π.χ. γεωσυνθετικά υλικά).

7.3. ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
7.3.1. Εναλλακτικές µέθοδοι τελικής κάλυψης
Πριν από τη απόδοση σε άλλες χρήσεις της επιφάνειας ενός χώρου διάθεσης απορριµµάτων,
απαιτείται η επιφανειακή κάλυψή του µε κατάλληλα υλικά. Η επιφανειακή κάλυψη εξυπηρετεί τους εξής
σκοπούς:
α) Στεγάνωση έναντι διήθησης του νερού της βροχής για µείωση της παραγωγής στραγγισµάτων.
β) Παροχή ενός κατάλληλου υπόβαθρου για φύτευση της επιφάνειας.

Παράλληλα πρέπει να είναι έτσι διαµορφωµένη ώστε να επιτρέπει, εκτός από τη φύτευση, στράγγιση
του νερού διήθησης και συλλογή του βιοαερίου.

Εναλλακτικοί τρόποι επιφανειακής κάλυψης
Υπάρχουν 3 εναλλακτικοί τρόποι επιφανειακής κάλυψης:
α) Αδιαπέρατη
β) Μικρής περατότητας
γ) Περατή.

α) Αδιαπέρατη επιφανειακή κάλυψη
Στοχεύει στον αποκλεισµό οποιασδήποτε διήθησης του νερού της βροχής µέσα στο σώµα των
απορριµµάτων. Κατασκευάζεται συνήθως µε τη χρήση συνθετικών µεµβρανών. Μία τέτοια
επιφανειακή κάλυψη θα έχει ως αποτέλεσµα λόγω της µείωσης της διήθησης, τη µείωση της
παραγωγής στραγγισµάτων, αλλά και την αύξηση της πίεσης του βιοαερίου µέσα στη µάζα των
απορριµµάτων. Είναι εποµένως απαραίτητη η άντληση του βιοαερίου σ' αυτή την περίπτωση, που
ούτως ή άλλως όµως στο παρόν έργο προβλέπεται. Λόγω της µείωσης της υγρασίας του σώµατος
των απορριµµάτων, µειώνεται η βιολογική δράση, µε συνέπεια την πιθανώς σηµαντική µείωση της
παραγωγής βιοαερίου. Μακροπρόθεσµα εµφανίζονται κάποιες ρωγµές στην επιφανειακή κάλυψη,
από διαφορικές καθιζήσεις των απορριµµάτων. Αυτές οι ρωγµές επιτρέπουν την είσοδο του νερού το
οποίο τότε αυξάνει την παραγωγή στραγγισµάτων και βιοαερίου. Το πάχος και η ελαστικότητα των
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µεµβρανών είναι κρίσιµα χαρακτηριστικά ώστε να αντέχουν στις πιέσεις των φορτίων που θα δεχθούν
χωρίς να τρυπήσουν.

β) Μικρής περατότητας επιφανειακή κάλυψη
Μία επιφανειακή κάλυψη µικρής περατότητας στοχεύει αφενός να µειώσει την παραγωγή
στραγγισµάτων και αφετέρου να δηµιουργήσει µία επιφάνεια κατάλληλη για µια σειρά από χρήσεις
αναψυχής, καλλιεργειών ή φυσικού τοπίου. Είναι εκ προοιµίου δεκτό ότι σ' ένα βαθµό θα
δηµιουργηθούν στραγγίσµατα. Ωστόσο, η περατότητα µπορεί να κυµανθεί ανάλογα µε τα υλικά που
θα χρησιµοποιηθούν. Για απορρίµµατα οικιακής φύσεως χρησιµοποιείται αυτό το είδος της
επιφανειακής κάλυψης µε σηµαντικότατη µείωση της διήθησης των οµβρίων υδάτων. Γι' αυτές τις
αποδόσεις χρησιµοποιείται άργιλος ή άµµος αναµεµιγµένη µε µπετονίτη ή κατάλληλος συνδυασµός
των ανωτέρω υλικών. Τα υλικά αυτά επιτρέπουν τη διαµόρφωση κλίσεων µέχρι 1:2 αν και για µείωση
της διάβρωσης και αύξηση της ευστάθειας του αναγλύφου προτιµώνται κλίσεις µέχρι 1:3. Οι
διαφορικές καθιζήσεις µπορεί να επιτρέψουν τη διήθηση νερού, αλλά αυτό είναι ήδη αποδεκτό από το
σχεδιασµό αυτής της κάλυψης.

γ) Περατή επιφανειακή κάλυψη
Η κατασκευή διαπερατών καλυµµάτων γίνεται στις περιπτώσεις που η δηµιουργία διηθηµάτων και η
έκλυση του βιοαερίου στο περιβάλλον είναι γενικά µικρή. ∆ιαπερατά καλύµµατα, µπορούν να
κατασκευαστούν σε περιοχές που έχουν έντονη ξηρασία, τα απορρίµµατα είναι σχετικά αδρανή, ο
περιβαλλοντικός κίνδυνος από την δηµιουργία διηθηµάτων και έκλυση βιοαερίου είναι µικρός (π.χ.
υπάρχει έλλειψη υδροφόρου ορίζοντα, ύπαρξη αδιαπέρατων σχηµατισµών σε µεγάλα πάχη, απουσία
δασών στα οποία µπορεί να δηµιουργηθεί πυρκαγιά, δεν προβλέπεται χρήση της επιφάνειας του
Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.∆.Α. κλπ). Στα παραπάνω συστήµατα, κάποιος έλεγχος των εισερχοµένων υδάτων,
µπορεί να γίνει µέσω της εξατµισοδιαπνοής µε την χρησιµοποίηση κατάλληλων φυτών. Επισηµαίνεται,
ότι αυτός ο τρόπος τελικής κάλυψης για Χ.Υ.Τ. οικιακών και παρεµφερών απορριµµάτων, δεν
επιτρέπεται νοµοθετικά.

7.3.2. Φυτοκάλυψη - Γενικοί κανόνες φυτοκάλυψης Χ.Υ.Τ.Α.
Ένας από τους περιοριστικούς παράγοντες της φυτοκάλυψης χώρων διάθεσης απορριµµάτων είναι το
ότι θα πρέπει τα προς φύτευση είδη (ποώδη-αγροστώδη, θαµνώδη, δενδρώδη) να υπάγονται στην
ίδια φυτοκοινωνιολογική ζώνη που υπάγεται η ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα τα φυτά που θα
επιλεγούν θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια βλαστητική ζώνη, τον ίδιο βιοκλιµατικό όροφο που
υπάγεται η συγκεκριµένη αλλά και η ευρύτερη περιοχή, αλλά και να µπορούν να επιβιώσουν και να
αναπτυχθούν φυσιολογικά στο χαρακτήρα του βιοκλίµατος που ανήκει η περιοχή.

Ένας άλλος βασικός περιοριστικός παράγοντας είναι το δάπεδο φύτευσης µε τα προβλήµατα
εκποµπής βιοαερίου που µπορεί να εκδιώξει το οξυγόνο από τις ρίζες των φυτών. Επειδή λοιπόν
πάνω από το υπάρχον δάπεδο δεν είναι δυνατόν να γίνουν απ' ευθείας φυτεύσεις, γιατί το εγχείρηµα
της φυτοκάλυψης είναι σχεδόν καταδικασµένο σε αποτυχία, θα πρέπει να υπάρξει κάποια υποδοµή. Η
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υποδοµή αυτή συνίσταται στη διευθέτηση και συλλογή των στραγγισµάτων, στο δίκτυο συλλογής και
απαγωγής του βιοαερίου, στη σωστή διευθέτηση του χώρου και τέλος στην επιλογή του σωστού
εδαφικού υλικού επί του οποίου θα γίνουν οι φυτεύσεις.

Το βιοαέριο ανεβαίνει στην επιφάνεια του εδάφους, εκτοπίζοντας τον εδαφικό αέρα, δηµιουργώντας
αναερόβιες συνθήκες στο έδαφος και στις ρίζες των φυτών, µε αποτέλεσµα αυτές να εξαρτώνται από
τα υπέργεια τµήµατα αυτών όσον αφορά την τροφοδοσία τους σε οξυγόνο. Η τροφοδοσία αυτή είναι
συνήθως ανεπαρκής µε συνέπεια την απονέκρωση της ρίζας και φυσικά το θάνατο του φυτού ή και το
θάνατό του από δευτερογενείς παράγοντες (έντοµα κλπ.), κατά τη φάση της εξασθένησής του. Ακόµη
µπορούν να εµφανισθούν µερικές ή ολικές βλάβες στα φυτά εξ' αιτίας των τοξικών συστατικών του
βιοαερίου. Το βιοαέριο µπορεί να δράσει και έµµεσα εναντίον των ριζών των φυτών, µε τον
περιορισµό του αυξητικού χώρου τους. ∆ηλαδή επειδή οι ρίζες ποτέ δεν εισέρχονται σε αναερόβιο
περιβάλλον, θα υπάρξει πολύ µικρός σχετικά χώρος για να προσλάβουν θρεπτικές ουσίες και νερό.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να επιβιώσει
οποιαδήποτε µορφή βλάστησης και το εγχείρηµα της φυτοκάλυψης είναι µάλλον καταδικασµένο σε
αποτυχία, αν δε δηµιουργηθεί κάποια αδιαπερατότητα από την τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια του
χώρου µέχρι την επιφάνεια (εδαφικό κάλυµµα) των φυτεύσεων. Ένας τελευταίος περιοριστικός
παράγοντας για την επιτυχία της φυτοκάλυψης, είναι η καταλληλότητα του εδαφικού καλύµµατος
(εδαφικού υλικού) επί του οποίου θα γίνουν οι φυτεύσεις. Το επιφανειακό στρώµα κάλυψης που θα
δεχθεί τα φυτά θα πρέπει να έχει την κατάλληλη µηχανική σύσταση, πληρότητα και ποικιλία θρεπτικών
ουσιών, κατάλληλο πορώδες, να γίνεται καλός αερισµός των ριζών των φυτών µέσω αυτού, καλή
στράγγιση αλλά συγχρόνως και ικανοποιητική συγκράτηση της υγρασίας. Ιδανική είναι η χρήση
εδαφικού υλικού (χώµατος) από εδάφη που εµφανίζουν κάποια βιολογική δραστηριότητα.

Στην πραγµατικότητα και στην πράξη όµως συνήθως είναι δύσκολο να βρεθούν οι ποιότητες που
χρειάζονται. Γι' αυτό, το εδαφικό κάλυµµα συχνά είναι ένας συνδυασµός φυσικού χώµατος και
διαφόρων εδαφοβελτιωτικών υλικών (οργανικών), όπως κοπριά, τύρφη, άχυρο, χούµους, πριονίδι,
φυλλοχώµατα, φλοιοί δένδρων, compost, οργανικά λιπάσµατα ή ακόµα και σπορά ψυχανθών φυτών
επ' αυτού. Εµπλουτισµός µπορεί να γίνει ακόµη και µε ανόργανα εδαφοβελτιωτικά, όπως: Ασβέστιο
(ασβεστούχος νιτρική αµµωνία για αύξηση του ΡΗ) ή συνδυασµός φωσφορικών και αζωτούχων
λιπασµάτων.

Το φυσικό χώµα, πριν εµπλουτισθεί µε τα διάφορα εδαφοβελτιωτικά, λόγω των µεγάλων ποσοτήτων
που απαιτούνται, δεν υπάρχει άλλη λύση από το να προέλθει κυρίως από χωµατουργικές εργασίες
(αν είναι δυνατόν από επιφανειακά στρώµατα και όχι από βαθύτερα). Ακόµη µπορεί να προέλθει και
από χώρο λατοµείων µαρµάρων ή λατοµείων αδρανών υλικών που θα συνίσταται στο άχρηστο υλικό
για τα λατοµεία, δηλαδή το επιφανειακό εδαφικό υλικό που θα προκύψει κατά τις εργασίες
αποκάλυψης του πετρώµατος.
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Το χώµα αυτό των δύο πιο πάνω κατηγοριών, πριν εµπλουτισθεί µε τα διάφορα εδαφοβελτιωτικά που
προαναφέρθηκαν, πρέπει να εξετασθεί ως προς τη µηχανική σύστασή του και δοµή του, µετά να
εµπλουτισθεί και, τέλος, να διαστρωθεί (µπορεί να εµπλουτισθεί και διαστρωµένο). Στην περίπτωση
που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µεγάλες ποσότητες που θα προέρχονται από ένα και µόνο
συγκεκριµένο χώρο, είναι ενδεδειγµένη και µια εργαστηριακή χηµική ανάλυσή του.

Με τα όσα αναφέρθηκαν περί του επιφανειακού εδαφικού υλικού, που θα είναι το υπόστρωµα επί του
οποίου θα γίνουν οι φυτεύσεις και θα αναπτυχθούν τα φυτά, αντιµετωπίζεται επαρκώς ένας ακόµη
περιοριστικός παράγοντας για τη φυτοκάλυψη, που µπορεί να είναι η ακαταλληλότητα του εδαφικού
αυτού υλικού.

Κατά συνέπεια, η φυτοκάλυψη της στρώσης επιφανείας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) Τοπικά προσαρµόσιµα αποδεκτά φυτά
β) Ανθεκτικά στην ξηρασία και τις ακραίες θερµοκρασίες
γ) Ρίζες που δε θα διαρρηγνύουν τη χαµηλής περατότητας στρώση
δ) Ικανά να αναπτυχθούν σε εδάφη χαµηλής θρεπτικότητας µε ελάχιστη προσθήκη θρεπτικών
ε) Ικανοποιητική πυκνότητα φυτών για την ελαχιστοποίηση της επιφανειακής διάβρωσης, σε όχι
περισσότερο από 2 tons/acre/year
στ) Ικανά να επιβιώνουν µε λίγη ή και καθόλου φροντίδα.

Το είδος των φυτών είναι µια σπουδαία επιλογή για τη διενέργεια της φυτοκάλυψης. Η χρήση θάµνων
και δέντρων απαιτεί συνήθως προσοχή, εξαιτίας του ότι το ριζικό σύστηµα εκτείνεται σε ένα βάθος
που φυσιολογικά θα εισβάλλει στη στρώση αποστράγγισης και στην αδιαπέρατη στρώση. Το
πρόβληµα αυτό όµως αντιµετωπίζεται µε την αύξηση του ύψους της στρώσης του εδαφικού υλικού
υποστήριξης της φυτοκάλυψης. Ένας µεγάλος αριθµός από κατάλληλα είδη φυτών µε µικρότερο ριζικό
σύστηµα, όπως το γρασίδι και φυτά µικρής ανάπτυξης, είναι διαθέσιµα για ποικίλα κλίµατα. Ο χρόνος
σποράς είναι επίσης πολύ σηµαντικός για την επιτυχή διενέργεια της φυτοκάλυψης.

7.3.3. Επιλεγέν σύστηµα τελικής κάλυψης
Ανωτέρω παρατέθηκαν τα διάφορα εναλλακτικά συστήµατα επιφανειακής κάλυψης για την τελική
αποκατάσταση των Χ.Υ.Τ.Α., µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του καθενός. Ο τρόπος
τελικής κάλυψης που θα επιλεγεί, για την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. θα εφαρµόζεται σταδιακά,
καθώς σταδιακά θα ανεβαίνουν καθ' ύψος τα διάφορα ταµπάνια του Χ.Υ.Τ.Α. Ο τρόπος λειτουργίας
του προς αποκατάσταση χώρου επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την επιλογή του τρόπου της
επιφανειακής κάλυψης.

Στις περιπτώσεις Χώρων Υγειονοµικής Ταφής, αλλά κυρίως όταν πρόκειται να γίνει απόδοση του
χώρου στη φύση, συνιστάται η χρήση µιας επιφανειακής κάλυψης αδιαπέρατης ή µικρής περατότητας.
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Τα πρώτα µέτρα που λαµβάνονται για την αποκατάσταση είναι αυτά που αποσκοπούν στη βελτίωση
της µηχανικής συµπεριφοράς του χώρου. Η επιφανειακή κάλυψη γίνεται µε υλικά επιχώσεων. Πάνω
από αυτά τα υλικά διαστρώνεται στρώση αργίλου. Πάνω από την αδιαπέρατη αργιλική στρώση
τοποθετείται στρώση αποστράγγισης από σκύρα ή αµµοχάλικα υδατοπερατά. Πάνω από τη στρώση
αποστράγγισης τοποθετείται κατάλληλο έδαφος για τις ανάγκες της φυτοκάλυψης.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η αποκατάσταση -ανάπλαση θα γίνει µε την κατασκευή µιας µικρής
περατότητας επιφανειακής κάλυψης, δεδοµένου ότι είναι επιθυµητή η φύτευση της τελικής επιφάνειας
του χώρου προκειµένου, αυτός να επανενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον. Η τελική κάλυψη που
προτείνεται για την παρούσα περίπτωση, περιλαµβάνει ένα σχεδιασµό πολλαπλών στιβάδων που
αποτελείται από την κορυφή ως τη βάση της απ' τις εξής στρώσεις:

α) Στρώση επιφανείας: Αποτελείται από δύο συστατικά:
(1) Μία φυτοκαλυµµένη επιφάνεια, επιλεγµένη για να ελαχιστοποιεί τη διάβρωση και να διευκολύνει
την επιφανεική παροχέτευση.
(2) Το κατώτερο συστατικό, θα είναι εδαφικό υλικό συνολικού ελάχιστου ύψους 1,0m,
αποτελούµενο από το εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) και/ ή κατάλληλο εδαφικό υλικό
πλήρωσης. Η στρώση φυτοχώµατος θα έχει ελάχιστο πάχος 0,3m.
Η επιφάνεια της εδαφικής στρώσης στα πλατώµατα πρέπει να έχει ενιαία κλίση τουλάχιστον 3-5%.
Κάτω από τη στρώση αυτή και πάνω από τη στρώση αποστράγγισης θα διαστρωθεί γεωσυνθετικό
φίλτρο (γεωύφασµα) για να αποτρέψει τη µετανάστευση λεπτόκοκκων υλικών από τη µία στρώση
στην άλλη και για να προστατεύσει τη ζώνη αποστράγγισης από φράξιµο. Το γεωύφασµα
2

διαχωρισµού θα έχει βάρος τουλάχιστον 200gr/m .
-3

β) Στρώση αποστράγγισης ύψους 50cm και ελάχιστου συντελεστή διαπερατότητας 1x10

m/s.

Αυτή η στρώση µειώνει δραστικά τη διήθηση των υγρών προς την αδιαπέρατη στρώση, και θα έχει
τελική κλίση τουλάχιστον 3-5% στα σηµεία του πλατώµατος µετά απ' την καθίζηση.
γ) Στρώση Στεγανοποίησης: Αυτή παρέχει µακροχρόνια βεβαιότητα από την κατείσδυση των
υδάτων στα υποκείµενα απορρίµµατα. Αποτελείται από συµπιεσµένο εδαφικό υλικό (αργιλικό χώµα ή
ισοδύναµο συνδυασµό) ελάχιστου πάχους στρώσης 0,5 m και µέγιστου συντελεστή διαπερατότητας
-9

1x10

m/s. Κάτω από την στρώση αυτή και πάνω από τη στρώση συλλογής βιοαερίου και

πλευροδιηθούµενων στραγγισµάτων, θα διαστρωθεί γεωσυνθετικό φίλτρο (γεωύφασµα) για να
αποτρέψει τη µετανάστευση λεπτόκοκκων υλικών από τη µια στρώση στην άλλη και για να
προστατεύσει την κατώτερη στρώση από φράξιµο. Το γεωύφασµα διαχωρισµού θα έχει βάρος
2

τουλάχιστον 200gr/m .

δ) Στρώση συλλογής βιοαερίου: Είναι στρώση σκύρων ή περατών αµµοχάλικων, ελάχιστου πάχους
-3

30cm και συντελεστή υδροπερατότητας k≥1x10
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χαµηλής περατότητας και βοηθάει στην απαγωγή του βιοαερίου, που φτάνει ως την κορυφή, αλλά
συντελεί και στην αποστράγγιση των πλευροδιηθούµενων στραγγισµάτων.
ε) Στρώση εξοµάλυνσης: Για την στρώση αυτή χρησιµοποιείται υλικό από λεπτόκοκκα και
χοντρόκοκκα υλικά µεγίστης διαµέτρου 15 cm. Η στρώση θα έχει πάχος 0,30m.

Αυτή η διάταξη επικάλυψης του χώρου, συνδυάζει δύο πολύ µεγάλα πλεονεκτήµατα:
1) Μικρής διαπερατότητας στρώση, άρα ελαχιστοποίηση των κατεισδύσεων και
2) Φυτοκάλυψη, άρα αφενός αισθητική βελτίωση και αφετέρου µείωση της διάβρωσης του εδάφους.

Οι καθιζήσεις που λαµβάνουν χώρα εντός του σώµατος ενός Χ.Υ.Τ.Α., ενδέχεται να διαταράξουν την
αρτιότητα και τη λειτουργία του συστήµατος τελικής επικάλυψης. Οι καθιζήσεις των απορριµµάτων
ίσως είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες και ίσως επίσης έχουν ήδη συµβεί, πριν τη διαµόρφωση της
τελικής επικάλυψης. Όµως ενδέχεται να υπάρξουν και ανοµοιόµορφα κατανεµηµένες καθιζήσεις, µετά
το κλείσιµο του χώρου, που µπορεί να διαταράξουν την αρτιότητα της τελικής επικάλυψης, µε τη
δηµιουργία κοιλωµάτων και ρηγµάτων.

Προκειµένου να µειώσουµε το ενδεχόµενο βλάβης από καθιζήσεις, θα πρέπει κατά την πλήρωση του
Χ.Υ.Τ.Α. µε απορρίµµατα, η διαµόρφωση των ταµπανιών να γίνεται µε το µέγιστο δυνατό βαθµό
συµπίεσης, ενώ η διάστρωση τυχόν υλικών εκσκαφής, επί της διαµορφωµένης µάζας των
απορριµµάτων, πρέπει να γίνει απολύτως οµοιόµορφα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν
οµοιόµορφα κατανεµηµένη καθίζηση και η τελική κλίση µετά απ' τις καθιζήσεις της επικάλυψης, να
βρίσκεται στα επίπεδα του πραγµατικά επιθυµητού σχεδιασµού. Η διαδικασία σχεδιασµού της
επικάλυψης που χρησιµοποιείται για να επιτευχθεί η τελική κλίση, θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα:
α) Σταθεροποίηση των χωµάτων και υλικών υποστρώµατος του χώρου.
β) Σταθεροποίηση του συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων
γ) Σταθεροποίηση όλων των τελικών συστατικών επικάλυψης.

7.3.4. Περιγραφή συστήµατος τελικής κάλυψης

7.3.4.1. Προτεινόµενα Φυτά
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, τα προτεινόµενα φυτά θα προκύψουν αφού εκτιµηθεί ποια ανήκουν
στην ίδια βλαστητική ζώνη, τον ίδιο βιοκλιµατικό όροφο που υπάγεται η συγκεκριµένη αλλά και η
ευρύτερη περιοχή αλλά και να µπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν φυσιολογικά στο
χαρακτήρα του βιοκλίµατος που ανήκει η περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εκπληρώνουν την
αναγκαιότητα του συνδυασµού της έκτασης του ριζικού τους συστήµατος µε το ύψος του γαιώδους
υποστρώµατος. Με ποικιλία ειδών βλάστησης µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα
υπάρξει µεγάλη ποικιλοµορφία ειδών βλάστησης, µε αποτέλεσµα την άριστη αισθητικά εικόνα του
αποκατεστηµένου Χ.Υ.Τ.Α., τόσο από τον παρατηρητή όσο και από τον ευρισκόµενο εντός αυτού.

K:\N1100a\cons\tefhi\TP_5176.doc

- 52 -

N1100a/5176/B02

7.3.4.2. Υπόστρωµα φυτοκάλυψης
Το εδαφικό υλικό της στρώσης επιφανείας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Για την υποστήριξη της βλάστησης, ένα ελάχιστο ύψος 1,0 m, που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον 30
cm εδαφικού υλικού κορυφής (εδαφικό υλικό χαµηλής ποιότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το
κατώτερο τµήµα). Αυτό το ύψος µπορεί να είναι και µεγαλύτερο, αν απαιτείται, όταν π.χ. είναι
αναγκαία ή επιθυµητή µεγαλύτερη ποσότητα αποθηκευµένου νερού για τα φυτά ή αν φυτευτούν
δενδρώδη φυτά, µε βαθύ ριζικό σύστηµα.
β) Μέση υφή, ώστε να διευκολύνεται η εκκόλαψη των σπόρων και η ανάπτυξη των ριζών των φυτών.
γ) Τελική επιφανειακή κλίση στα πλατώ, λαµβανοµένων υπόψη των καθιζήσεων, τουλάχιστον 3-5%,
για να διευκολύνεται η απορροή.
δ) Ελάχιστη συµπύκνωση για να διευκολύνεται η ανάπτυξη των ριζών και η ικανοποιητική κατείσδυση
για να συντηρεί την ανάπτυξη κατά τις ξηρές περιόδους.

Εφόσον ως ανώτατο στρώµα θα έχουµε τη φυτοκάλυψη, επιβάλλεται το υπόστρωµά της να είναι
ύψους τουλάχιστον 1,0 m. Το χώµα θα είναι κατάλληλο για την υποστήριξη πολλών ειδών φυτών που
θα µειώνουν τη διάβρωση. Το ελάχιστο ύψος του χώµατος καθορίζεται σε 1,0 m λόγω του ότι:
i) Είναι επαρκές ύψος για την ανάπτυξη των ριζικών συστηµάτων των περισσοτέρων µη δενδρωδών
φυτικών ειδών.
ii) Για ευρέα όρια συνθηκών, παρέχει επαρκή χωρητικότητα κατακράτησης νερού για να µετριάζει την
κατείσδυση των οµβρίων υδάτων στη στιβάδα αποστράγγισης και να συντηρεί τη φυτοκάλυψη κατά τις
ξηρές περιόδους.
iii) Παρέχει επαρκές πάχος χώµατος, έχοντας λάβει υπόψη αναµενόµενες µακροχρόνιες απώλειες
λόγω διάβρωσης.

Το εδαφικό αυτό υλικό είναι δυνατό να εµπλουτίζεται µε compost ή άλλα εδαφοβελτιωτικά, είτε πριν τη
διάστρωσή του είτε ακόµη και µετά, το οποίο και προτείνεται ως πιο εφικτή λύση.

7.3.4.3. Έργα φυτοκάλυψης
Τα έργα της φυτοκάλυψης ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι όλα τα υπόλοιπα έργα, όπως αυτά που
σχετίζονται µε τη µορφολογία του εδάφους, την ποιότητα του υλικού επικάλυψης και την επιτυχία
εφαρµογής του, τη διευθέτηση των στραγγισµάτων, όπως και τη διευθέτηση του βιοαερίου, έχουν
εκτελεσθεί µε επιτυχή τρόπο. Στο τελευταίο στρώµα του εδάφους (εδαφικό υλικό) επί του οποίου θα
γίνουν οι φυτεύσεις, καλό θα είναι κατά τη διάστρωση να αποφεύγεται οποιαδήποτε συµπίεσή του, γι'
αυτό προτιµότερο θα είναι οι εργασίες να εκτελούνται από ερπυστριοφόρα οχήµατα. Το πάχος του
στρώµατος του εδαφικού υλικού γενικότερα, κυµαίνεται από 0,60 m (για δηµιουργία χλοοτάπητα και
φύτευση ψυχανθών φυτών) µέχρι 1,20 m στα σηµεία που θα φυτευτεί δενδρώδης βλάστηση. Για τη
θαµνώδη βλάστηση το πάχος του εδάφους µπορεί να κυµανθεί από 0,80 - 1,50 m.

Στο παρόν έργο το συνολικό πάχος του στρώµατος κορυφής (φυτόχωµα και υλικό πλήρωσης) θα είναι
1,0 m, όπου η στρώση του φυτοχώµατος θα έχει ελάχιστο πάχος 0,3 m.
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Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε φύτευση ή σπορά θα πρέπει να προετοιµαστεί το έδαφος. Στην
περίπτωση που αυτό είναι συµπιεσµένο θα πρέπει να οργωθεί (σε βάθος 0,50-0,60 m) και µετά να
φρεζαριστεί σε βάθος 0,30m και αφού αφεθεί µερικές µέρες να κατακαθίσει, ακολουθεί η σπορά ή οι
φυτεύσεις. Ταυτόχρονα µε το φρεζάρισµα µπορεί να γίνει και ο εµπλουτισµός του. Τα φυτώρια των
δένδρων και των θάµνων που θα φυτευτούν θα είναι µονοετή ή διετή και σε αποστάσεις τις οποίες θα
υπαγορεύουν οι κατά τόπους συνθήκες (προτείνονται 0,8-1,2 m). Τα θαµνώδη φυτά που θα
φυτευτούν θα τοποθετηθούν εντός λάκκου. Στο λάκκο φύτευσης κάθε δέντρου ή θάµνου θα πρέπει να
τοποθετηθεί µία µικρή ποσότητα (200-300 gr) οργανοχουµικού λιπάσµατος. Για τη σπορά του
2

χλοοτάπητα θα απαιτηθούν 50-60 gr σπόρων ανά m και ο χρόνος σποράς του θα είναι πριν την
άνοιξη. Στην περίπτωση που σπαρθούν κάποια ψυχανθή φυτά θα χρειαστούν 30-40gr σπόρων ανά
2

m και η περίοδος της σποράς θα είναι το φθινόπωρο ή την άνοιξη, πράγµα που εξαρτάται από τα
είδη των ψυχανθών. Τα ψυχανθή φυτά εµπλουτίζουν το έδαφος µε άζωτο σηµαντικά, λόγω της
συµβίωσης των ριζών τους µε αζωτοδεσµευτικά βακτήρια.

Η αρχική κάλυψη του εδάφους µε ποώδη, για µια τουλάχιστον βλαστητική περίοδο, κρίνεται αναγκαία,
γιατί µε τον τρόπο αυτό βελτιώνουµε τις εδαφικές συνθήκες, όπως και το µικροκλίµα του
συγκεκριµένου χώρου, δηµιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για να υποδεχθεί το έδαφος τα ξυλώδη
φυτά και να αναπτυχθούν σωστά. Ακόµα εµποδίζεται έτσι σηµαντικά η διάβρωση του εδάφους.

Τα πρανή µπορούν να φυτευτούν µε δύο µεθόδους-τρόπους, εκ των οποίων ο δεύτερος είναι πιο
δαπανηρός αλλά η επιτυχής φύτευση των πρανών είναι εξασφαλισµένη 100%.
α. Η φύτευση στα πρανή µπορεί να γίνει σε αυλάκια, τα οποία σκάβονται σε απόσταση 0,80 - 1,20 m
µεταξύ τους και πλάγια προς τα πρανή (γωνία 15%). Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται καλύτερα
τα νερά των βροχών ενώ µειώνεται ο κίνδυνος διάβρωσης.
β. Έχοντας σαν κύριο στόχο τη σταθεροποίηση του εδάφους των πρανών µπορούµε να το επιτύχουµε
µε συνδυασµό των εξής:
-

Προστατευτικό πλέγµα από φυτικές ίνες που αποσυντίθενται σε 4 χρόνια περίπου.

-

Σπορά µίγµατος αγροστωδών και ψυχανθών φυτών (µε την τεχνική του υδροσπορέα) µε πλούσιο
ριζικό σύστηµα για άµεση συγκράτηση του χώµατος.

-

Ταυτόχρονη φύτευση δένδρων και θάµνων, που µεγαλώνοντας θα εκπληρώσουν το στόχο τους.

Στα σηµεία που θα φυτευτούν φυλλοβόλα δένδρα, θα πρέπει να δηµιουργηθεί θαµνώδης ή ποώδης
υποόροφος κυρίως στα πρανή αλλά και στις επίπεδες επιφάνειες.

7.3.4.4. Στρώση αποστράγγισης
Η προτεινόµενη τελική επικάλυψη συµπεριλαµβάνει µία στρώση αποστράγγισης για την αποµάκρυνση
του νερού που κατεισδύει µέσω της επιφανειακής στρώσης. Η στρώση αποστράγγισης πρέπει να
σχεδιασθεί ώστε να ελαχιστοποιεί το ποσό και το χρόνο παραµονής των υδάτων που έρχονται σε
επαφή µε τη χαµηλής περατότητας στρώση. Με τον τρόπο αυτό µειώνει την πιθανότητα παραγωγής
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στραγγισµάτων. Με άλλα λόγια, τα υλικά κατασκευής της στρώσης αποστράγγισης και η διαµόρφωσή
της πρέπει να συµβάλλουν στην ταχεία και αποτελεσµατική αποµάκρυνση σε µια εξωτερική
παροχέτευση. Η στρώση αποστράγγισης πρέπει να σχεδιασθεί, να κατασκευασθεί και να λειτουργήσει
χωρίς να φράσσεται. Το φυσικό φράξιµο θα αποφευχθεί µε ενσωµάτωση µίας στρώσης διήθησης από
γεωσυνθετικό υλικό (γεωύφασµα) µεταξύ της επιφανειακής στρώσης και της στρώσης αποστράγγισης.

Η στρώση αποστράγγισης θα αποτελείται από κοκκώδες υλικό και θα πληρεί τις ακόλουθες
προδιαγραφές:
α) Ύψος 50cm και ελάχιστη κλίση 3-5% στον πυθµένα της στρώσης
β) Ο συντελεστής διαπερατότητας του υλικού αποστράγγισης δεν πρέπει να είναι µικρότερος από
-3

1x10 m/s κατά το χρόνο εγκατάστασης
γ) Το κοκκώδες υλικό θα είναι διαβάθµισης 16/32 mm. Θα είναι λείο και στρογγυλεµένο και δε θα
περιέχει καθόλου σκληρά τεµάχια, ούτε θα πρέπει να περιέχει λεπτόκοκκο υλικό, κάτι που ίσως µείωνε
τη διαπερατότητα.
δ) Μία στρώση φίλτρου (γεωύφασµα) πρέπει να περιλαµβάνεται ανάµεσα στη στρώση αποστράγγισης
και τη στρώση επιφανείας, για να αποφεύγονται φραξίµατα της στιβάδας αποστράγγισης από λεπτό
υλικό.

Η προτεινόµενη στρώση έχει ύψος 50cm, για να αφήνει αρκετή εγκάρσια περιοχή για τη µεταφορά της
αποστράγγισης και για την προφύλαξη της στρώσης χαµηλής περατότητας. Η στρώση αποστράγγισης
πρέπει να έχει κλίση που θα οδηγεί σε µια παροχέτευση εξόδου, που επιτρέπει στο διηθούµενο νερό
µία ικανοποιητική αποµάκρυνση. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της στρώσης
αποστράγγισης πρέπει να πλυθούν ή να προφυλαχθούν µε προπέτασµα για την αποµάκρυνση των
λεπτόκοκκων, που ίσως προκαλέσουν φράξιµο.

7.3.4.5. Αδιαπέρατη στρώση (τεχνητός γεωλογικός φραγµός)
Το συστατικό υλικό της στρώσης χαµηλής περατότητας (εδαφικό αργιλικό υλικό) πρέπει να µελετηθεί,
να κατασκευασθεί και να λειτουργεί ούτως ώστε να µεγιστοποιεί την αποµάκρυνση του νερού µέσω
της υπερκείµενης στρώσης αποστράγγισης και να ελαχιστοποιεί τη διήθηση του νερού εντός των
απορριµµάτων. Η χαµηλής περατότητας στρώση πρέπει να χρειάζεται λίγη ή καθόλου συντήρηση.

Η χαµηλής περατότητας στρώση αποτελείται από συµπιεσµένο εδαφικό υλικό, το οποίο εξυπηρετεί
τους εξής στόχους:
α) Ελαχιστοποιεί µακροχρόνια την κατείσδυση υγρών εντός της µάζας των απορριµµάτων.
β) Παρέχει ένα σταθερό υπόβαθρο για την επίστρωση των υπερκείµενων στρώσεων της τελικής
επικάλυψης.

Η επιλογή των 50cm ύψους έγινε µε βάση τις κατασκευαστικές δυνατότητες και την ικανότητά τους να
παρέχουν οµοιοµορφία διαπερατότητας. Τα 50cm κατασκευάζονται τµηµατικά, µε την συµπίεση σε
στρώσεις των 15 – 25 cm, για καλύτερη επίτευξη της συµπίεσης και της στεγάνωσης.
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Ως υλικό για την στρώση στεγανοποίησης θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλο αργιλικό υλικό ή άλλος
ισοδύναµος συνδυασµός (π.χ. µίγµα αργίλου – άµµου, άµµου – µπεντονίτη, κλπ). Οι τεχνικές
προδιαγραφές υλικών και εργασιών, είναι ίδιες µε αυτές που αναφέρονται στο σύστηµα
στεγανοποίησης του πυθµένα και των πρανών του Χ.Υ.Τ.Α.

7.3.4.6. Στρώση συλλογής βιοαερίου
Οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών αυτής της στρώσης, είναι ίδιες µε τη στρώση
αποστράγγισης του πυθµένα και των πρανών του Χ.Υ.Τ.Α.

7.3.4.7. Γεωύφασµα διαχωρισµού
Γεωύφασµα διαχωρισµού θα τοποθετηθεί:
α) Μεταξύ της στρώσης επιφανείας και της στρώσης αποστράγγισης οµβρίων.
β) Μεταξύ της στρώσης τεχνητού γεωλογικού φραγµού και της στρώσης συλλογής βιοαερίου και
πλευροδιηθούµενων στραγγισµάτων.

Το γεωύφασµα τοποθετείται για προστασία της κατώτερης στρώσης από έµφραξη, λόγω της
µετανάστευσης λεπτόκοκκων υλικών απ΄ την ανώτερη στρώση. Και στις δύο περιπτώσεις, προτείνεται
γεωύφασµα πολυπροπυλενίου (ΡΡ) ή υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) µη υφαντό,
2

ελαχίστου ειδικού βάρους 200 g/m .

7.4. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ
Για την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α., εκτός των έργων διαµόρφωσης αναγλύφου και τελικής κάλυψης,
µπορούν να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν όλα τα άλλα απαραίτητα έργα, όπως:


Έργα ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Τα έργα αυτά είναι κοινά για
όλο το έργο, και περιγράφονται αναλυτικά σε ακόλουθο κεφάλαιο, αλλά ειδικότερα όσον αφορά
την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α., ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έργα παρακολούθησης
καθιζήσεων



Έργα άρδευσης και συντήρησης πρασίνου



Λοιπά βοηθητικά έργα.
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8. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
8.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για την λειτουργία του έργου απαιτείται µία σειρά από κτιριακά έργα και βοηθητικές αυτών κατασκευές,
κατάλληλη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους και τέλος, ολοκληρωµένο εσωτερικό δίκτυο
οδοποιίας ή άλλων προσπελάσεων απαραίτητων για την εύρυθµη λειτουργία του έργου και την
εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών, τα οποία περιγράφονται στο επόµενο κεφάλαιο
της παρούσης.

Τα κτίρια καθώς και οι άλλες συναφείς κατασκευές οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τον
µελετώµενο Χ.Υ.Τ.Α. είναι τα κάτωθι:

• Οικίσκος Ελέγχου για την καταγραφή και τον έλεγχο όλων των εισερχοµένων και εξερχόµενων
στο έργο απορριµµατοφόρων καθώς και όλων γενικά των οχηµάτων. Το εµβαδόν του θα είναι
2

τουλάχιστον 15 m .

• Κτίριο ∆ιοίκησης για την εξυπηρέτηση του προσωπικού το οποίο θα φιλοξενεί τουλάχιστον τους
εξής χώρους: χώρο εισόδου – παραµονής προσωπικού, γραφείο συσκέψεων – ελέγχου,
εργαστήριο, αποθήκη µετρικών οργάνων και µικρών εργαλείων και εγκαταστάσεις λουτρών και WC
2

(χώρος υγιεινής). Το εµβαδόν του θα είναι τουλάχιστον 80 m .

• Υπόστεγο Συντήρησης Οχηµάτων - Γκαράζ - Αποθήκη Υλικών µε τον απαραίτητο εξοπλισµό
το οποίο θα έχει τουλάχιστον τους εξής χώρους: Χώρο επισκευών – λιπαντήριο (κυρίως χώρος),
αποθήκη συνεργείου, αποθήκη υλικών ΧΥΤΑ και χώρο υγιεινής – WC. Το εµβαδόν του θα είναι
2

τουλάχιστον 100 m .

• Αποθήκη υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
• Κτίριο Ενέργειας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΧΥΤΑ.
• Οικίσκος εξυπηρέτησης Ε.Ε.Σ. θα περιλαµβάνει αντίστοιχους χώρους ανάλογα µε το σύστηµα
επεξεργασίας χώρους

Η χωροθέτηση των κτιριακών έργων στη διαθέσιµη έκταση του οικοπέδου θα είναι τέτοια που να
επιτρέπει:


Ευχερή προσπέλαση από τις κύριες οδούς µε τις δεσµεύσεις που αναφέρονται σε επόµενο
κεφάλαιο.



∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εκάστου εξ αυτών ανάλογα µε τη χρήση του κάθε
κτιρίου.



Τήρηση των αποστάσεων, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, από το οριοθετηµένο ρέµα εντός του
χώρου.

Για όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις θα υπάρχει σήµανση ευχερούς και ασφαλούς προσπέλασης.
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8.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
8.2.1. Οικίσκος Ελέγχου
Ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής θα δέχεται καθηµερινά διάφορα οχήµατα και κυρίως απορριµµατοφόρα.
Η κίνηση των οχηµάτων θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο οργανωµένο και λειτουργικά εύκολο.
Περιµετρικά του οικίσκου ο χώρος διαµορφώνεται ώστε να επιτρέπεται αφ’ ενός µεν η απρόσκοπτη
είσοδος και έξοδος και ο πλήρης έλεγχος των οχηµάτων, και αφ’ ετέρου η εύκολη προσπέλαση των
διερχόµενων οχηµάτων σε όλα τα νευραλγικά σηµεία του έργου. Ο έλεγχος του προσωπικού/
επισκεπτών, όπως και των οχηµάτων που εισέρχονται στο χώρο του έργου ή εξέρχονται απ’ αυτόν
(ιδιωτικών ή απορριµµατοφόρων ή φορτηγών) θα γίνεται κατά τη διέλευση από τον οικίσκο ελέγχου2

εισόδου, ο οποίος κατασκευάζεται κοντά στην είσοδο και θα έχει εµβαδόν τουλάχιστον 15m .

8.2.2. Κτίριο ∆ιοίκησης
2

Προβλέπεται η κατασκευή κτιρίου διοίκησης επιφάνειας περίπου 80m , το οποίο θα φιλοξενεί κατ'
ελάχιστο τους εξής χώρους:
•

χώρο εισόδου – παραµονής προσωπικού

•

γραφείο συσκέψεων –ελέγχου

•

εργαστήριο

•

αποθήκη µετρικών οργάνων και µικρών εργαλείων

•

εγκαταστάσεις λουτρών και WC (χώρος υγιεινής).

•

χειριστήριο γεφυροπλάστιγγας

Το κτίριο θα αποτελεί συµβατική κατασκευή µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα. Το
κτίριο διοίκησης, είναι το κτίριο για την καταγραφή και τον έλεγχο όλων των εισερχοµένων στο έργο
απορριµµατοφόρων καθώς και όλων γενικά των οχηµάτων.

8.2.3. Υπόστεγο Συντήρησης Οχηµάτων – Γκαράζ – Αποθήκη Υλικών
Προβλέπεται η κατασκευή υπόστεγου συντήρησης οχηµάτων – γκαράζ – αποθήκης υλικών,
2

επιφανείας 100m περίπου, το οποίο θα έχει τους εξής χώρους:
α) Χώρο επισκευών – λιπαντήριο (κυρίως χώρος)
β) Αποθήκη Συνεργείου
γ) Αποθήκη υλικών ΧΥΤΑ
δ) Χώρος υγιεινής - WC

Το κτίριο του συνεργείου µπορεί να γίνει µε µεταλλική κατασκευή και φέροντα οργανισµό, είτε από
οπλισµένο σκυρόδεµα, είτε και από µεταλλικά στοιχεία.

8.2.4. Αποθήκη υγρών καυσίµων
Προβλέπεται η κατασκευή αποθήκης υγρών καυσίµων σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία. Σε καµία περίπτωση δεν θα είναι υπόγεια. Η χρήση των υγρών καυσίµων
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προβλέπεται µόνο για τα µηχανήµατα εργασίας και τα οχήµατα της µονάδας. Θα πρέπει να ληφθούν
όλα τα απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας. Για λόγους ασφαλείας η αποθήκη υγρών καυσίµων θα
τοποθετηθεί µακριά από τον όγκο των αποβλήτων και από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και από
τις θέσεις µε συχνή επισκεψιµότητα από το προσωπικό.

8.2.5. Κτίριο Ενέργειας
Ο Γενικός πίνακας Χαµηλής Τάσης του έργου θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό κτίριο ή οικίσκο
κατάλληλων διαστάσεων για την εύρυθµη λειτουργία και πρόσβαση σε αυτόν. Στο ίδιο κτίριο αλλά σε
ξεχωριστό χώρο θα τοποθετηθεί και το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος εφεδρικής ισχύος που απαιτείται. Το
κτίριο σε περίπτωση που απαιτηθεί σύνδεση στην Μέση Τάση λόγω µεγάλης εγκατεστηµένης ισχύος,
θα επαυξηθεί µε τους απαραίτητους χώρους για τον Πίνακα ∆.Ε.Η, τον µετασχηµατιστή, κλπ. Ο φέρων
οργανισµός του κτιρίου θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα και οι τοιχοποιίες θα είναι
οπτοπλινθοδοµές επιχρισµένες.

8.2.6. Οικίσκος Εξυπηρέτησης Ε.Ε.Σ.
Για οµαλή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισµάτων (Ε.Ε.Σ.) προβλέπεται να
εγκατασταθεί Οικίσκος Εξυπηρέτησης της Ε.Ε.Σ. κατάλληλων διαστάσεων. Ο φέρων οργανισµός του
κτιρίου θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα και οι τοιχοποιίες θα είναι οπτοπλινθοδοµές
επιχρισµένες.

8.2.7. Λοιπές Εγκαταστάσεις – Βοηθητικά Έργα Υποδοµής
Προβλέπεται να γίνουν οι εξής κατασκευές:
•

Πύλη εισόδου – εξόδου

•

Γεφυροπλάστιγγα

•

Χώρος αναµονής απορριµµατοφόρων

•

Χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγµατοληψία

•

Χώρος απόθεσης αδρανών

•

Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών

•

Χώρος στάθµευσης ΙΧ.

•

Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών.

•

Περίφραξη

•

∆εξαµενή ύδρευσης – άρδευσης - πυρόσβεσης

8.3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8.3.1. Φέρων οργανισµός κτιρίων
Ο φέρων οργανισµός όλων των κτιρίων του έργου θα εξασφαλίζει την απαιτούµενη αντοχή και
λειτουργικότητα µέσω της διάταξης της κατασκευής και του συνόλου των δοµικών στοιχείων είτε
πρόκειται για συµβατική κατασκευή εξ ολοκλήρου από οπλισµένο σκυρόδεµα, είτε για µεταλλική
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κατασκευή, είτε για µικτή τοιαύτη. Γενικά θα ικανοποιούνται οι θεµελιώδεις συνθήκες επάρκειας της
κατασκευής.

8.3.2. Κανονισµοί και προδιαγραφές
Για τη µελέτη και κατασκευή κτιριακών ή άλλων κατασκευών λαµβάνονται υπ’ όψη οι εκάστοτε
ισχύοντες κανονισµοί και αποφάσεις, όπως:
• Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός όπως ισχύει (Ν1577/85 – ∆ιατάξεις του Ν2831/2000).
• Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000).
• Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000 (Ε.Α.Κ. 2000) (ΦΕΚ 2184Β/1999 – ΦΕΚ
423Β/2001, ΦΕΚ 871Β/2003 – ΦΕΚ 1154Β/2003).
• Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-04-1997 και την τροποποίησή του,
ΦΕΚ 537/Β/01-05-2002).
• DIN 1052
• DIN 1055 «Παραδοχές φορτίσεων δοµικών έργων».
• Ευροκώδικες (Ενιαίοι Ευρωπαϊκοί ∆οµοστατικοί Κανονισµοί)
• Φ.Ε.Κ. /332/Β/29-3-01 «Κανονισµός ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων»
• Φ.Ε.Κ. /112/Α/6-6-01 «Επιβολή προστίµου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Νόµου
1418/1984».
• Φ.Ε.Κ. /917/Β/17-7-01 «Τσιµέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεµα»
• Ευρωπαϊκό πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (∆εκέµβριος 2000) «Σκυρόδεµα: Προδιαγραφές–
συµπεριφορά/επιδόσεις–παραγωγή και κριτήρια συµµορφώσεως».
• Ευρωπαϊκό πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 196 «Τσιµέντα (Προδιαγραφές
– Μέθοδοι δοκιµών)».
• Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης Εργοστασιακού (Ετοίµου) Σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ/2000).
• Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ.) Οπλισµένου Σκυροδέµατος 2000.
• Όλα τα ανωτέρω, όπως πιθανώς θα έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, κατά την ηµέρα του
διαγωνισµού.

8.3.3. Υλικά
• Οπλισµένο σκυρόδεµα για τον φέροντα οργανισµό κατηγορίας C 20/25
• Σκυρόδεµα εξοµάλυνσης κατηγορίας C 12/15
• Οπλισµένο σκυρόδεµα για πλάκες εδάφους C 16/20 (µε δοµικό πλέγµα)
• Ποιότητα χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος :
- κύριος οπλισµός S500
- συνδετήρες S500
- δοµικό πλέγµα S500.
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9. ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
9.1. ∆ΙΚΤΥΟ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
9.1.1. Εξωτερική οδοποιία – Οδός πρόσβασης των εγκαταστάσεων
Για την πρόσβαση στο χώρο απαιτείται κατασκευή – βελτίωση εξωτερικού και εσωτερικού οδικού
δικτύου, συνολικού µήκους περί τα 1000m, το οποίο περιλαµβάνεται στο αντικείµενο της παρούσας
εργολαβίας. Η εξωτερική οδοποιία αφορά σε βελτίωση 300m υφιστάµενου χωµατόδροµου και νέα
χάραξη 410m, ενώ η εσωτερική οδοποιία αφορά νέα χάραξη 300m. Για τη συγκεκριµένη οδοποιία έχει
εκπονηθεί ήδη οριστική µελέτη, η οποία και πρέπει να ακολουθηθεί. Οι ακριβείς τιµές των µεγεθών του
οδικού έργου καθορίζονται από την σχετική οριστική µελέτη οδοποιίας του έργου.
Συγκεκριµένα, η εξωτερική οδοποιία ξεκινά από τη διασταύρωση του µε την επαρχιακή οδό Χώρας
Νάξου – Γαλήνης. Βελτιώνει υφιστάµενο χωµατόδροµο για τα πρώτα 300µ και κατόπιν υλοποιείται νέα
οδός µήκους 410m έως την είσοδο του γηπέδου Χ.Υ.Τ.Α. Εκεί ξεκινά η εσωτερική οδοποιία µήκους
300µ η οποία καταλήγει σε χώρο αναστροφής των οχηµάτων. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί
ότι στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης της εξωτερικής οδοποιίας έχει µελετηθεί και κοστολογηθεί
επιπλέον των προηγούµενων το τµήµα της εσωτερικής οδού των Χ.Υ.Τ.Α.
Το τµήµα αυτό δεν θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε την οριστική µελέτη, αλλά σύµφωνα µε την τεχνική
πρόταση του αναδόχου και ανήκει στο κόστος της εσωτερικής οδοποιίας. Το κόστος αυτού του
τµήµατος έχει αφαιρεθεί από το κόστος της εξωτερικής οδοποιίας. Τέλος, επισηµαίνεται ότι σε σχέση
µε την οριστική µελέτη για την εξωτερική οδοποιία θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση στη διατοµή
της, έτσι ώστε να έχει την ίδια διατοµή µε την εσωτερική οδοποιία. Η διατοµή της εξωτερικής οδοποιίας
ορίζεται στη συνέχεια (παράγραφος 9.1.1) και υπερισχύει αυτής που αναφέρεται στην υφιστάµενη
οριστική µελέτη. Το επιπρόσθετο ποσό για την συγκεκριµένη αλλαγή έχει εκτιµηθεί και ενσωµατωθεί
στο ποσό του προϋπολογισµού.
Στα σηµεία που η οδός συναντά υφιστάµενα ρέµατα τα γεφυρώνει µε κατασκευή οχετών κατάλληλης
διατοµής για την αποκατάσταση της συνέχειας απορροής του ρέµατος. Απαγορεύεται κάθε άλλη
επέµβαση στο ρέµα.

9.1.1.1. Χαρακτηριστικά οδού – Τυπική ∆ιατοµή
Η οδός πρόσβασης στο ΧΥΤΑ ανήκει στην κατηγορία ΑV και θα έχει διατοµή ε2. Θα είναι
ασφαλτοστρωµένη, πλάτους τουλάχιστον 6m, δύο λωρίδων κυκλοφορίας, µε τα απαραίτητα έργα
αποχέτευσης – αποστράγγισης, σήµανσης – ασφάλισης και ηλεκτροφωτισµού όπου απαιτείται.
Η οδός πρόσβασης στο ΧΥΤΑ έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Λωρίδες κυκλοφορίας:

2

• Καθαρό πλάτος κάθε λωρίδας κυκλοφορίας:

3,0 m

• Λωρίδα καθοδήγησης:

0,25 m

• Ταχύτητα µελέτης για την οδό:

50 Κm/h

• Μέγιστη κατά µήκος κλίση:

8,48%

• Μέγιστη επίκλιση σε διατοµή:

4%
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Οι πλευρικές διαµορφώσεις που θα εφαρµοστούν θα είναι σύµφωνες µε το εγκεκριµένο τεύχος
τυπικών διατοµών των ΟΜΟΕ-∆.

9.1.1.2. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά
Η διατοµή της εξωτερικής οδοποιίας θα περιλαµβάνει:

•

Μία στρώση υπόβασης σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 0-150, πάχους 0,10m.

•

∆ύο στρώσεις βάσης σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 0-155, πάχους 0,10m κάθε µία.

•

Ασφαλτική προεπάλειψη, µε ασφαλτικό διάλυµα σύµφωνα µε ΜΕ-O της ΠΤΠ Α-201 σε
2

ποσότητα 1,5 gr/m .

•

Μία ασφαλτική στρώση βάσης, σύµφωνα µε τις ΠΤΠ Α-260, πάχους 0,05 m.

•

Συγκολλητική επάλειψη της ΠΤΠ ΑΣ-12 και Α201

•

Μία Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις ΠΤΠ Α-265, πάχους 0,05 m.

•

Τα ερείσµατα δεξιά και αριστερά των λωρίδων κυκλοφορίας από θραυστό υλικό, θα είναι
σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 0-155.

Επισηµαίνεται ότι σε σχέση µε την οριστική µελέτη για την εξωτερική οδοποιία θα πρέπει να γίνει
διαφοροποίηση των ασφαλτικών στρώσεων, έτσι ώστε να έχει την ίδια τυπική διατοµή µε την
εσωτερική οδοποιία, όπως δηλαδή ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο και υπερισχύει αυτής που
αναφέρεται στην υφιστάµενη οριστική µελέτη. Το επιπρόσθετο ποσό για την συγκεκριµένη αλλαγή έχει
εκτιµηθεί και ενσωµατωθεί στο ποσό του προϋπολογισµού.

9.1.2. Εσωτερική Οδοποιία
9.1.2.1. Γενικά
Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, θα κατασκευαστεί κατάλληλο εσωτερικό οδικό δίκτυο για την
προσπέλαση και επισκεψιµότητα της λεκάνης του ΧΥΤΑ και όλων των εγκαταστάσεων. Επίσης
υπάρχει και το µη µόνιµο οδικό δίκτυο, που αφορά τις οδούς πρόσβασης εντός της λεκάνης του
Χ.Υ.Τ.Α. Οι οδοί αυτές αποτελούν το δευτερεύον δίκτυο σύνδεσης µε το µέτωπο λειτουργίας,
τροποποιούµενο σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασιών. Συγκεκριµένα, εντός των ορίων του ΧΥΤΑ θα
κατασκευαστεί εσωτερική οδοποιία από την είσοδο του γηπέδου έως την λεκάνη του ΧΥΤΑ, αλλά και
τις λοιπές εγκαταστάσεις (π.χ. εγκαταστάσεις επεξεργασίας στραγγισµάτων) καθώς και περιµετρικά
του χώρου ταφής θα κατασκευαστεί δίκτυο δρόµων µίας λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους τουλάχιστον 3
µέτρων και µε µέγιστη κατά µήκος κλίση 8% χωρίς διασταυρώσεις, ή εναλλακτικά δύο λωρίδων
κυκλοφορίας πλάτους τουλάχιστον 6 µέτρων που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλα τα σηµεία
του ΧΥΤΑ και των βοηθητικών εγκαταστάσεων.

9.1.2.2. Χαρακτηριστικά οδών
Η εσωτερική οδοποιία είναι κατηγορίας ε2. Οι ράµπες καθόδου (στην λεκάνη του Χ.Υ.Τ.Α.) δεν θα
ασφαλτοστρωθούν αφού θα κινούνται σύµφωνα µε το µέτωπο εργασιών, και θα αποτελούν µη µόνιµο
οδικό δίκτυο.
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Οι κύριες οδοί έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
• Λωρίδες κυκλοφορίας:

1 ή 2 (ανάλογα µε το σχεδιασµό)

• Καθαρό πλάτος κάθε λωρίδας κυκλοφορίας:

3,0 m

• Λωρίδα καθοδήγησης:

0,25 m

• Ταχύτητα µελέτης για την οδό:

30 Κm/h

• Ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων:

28 Km/h

• Μέγιστη κατά µήκος κλίση:

8%

• Μέγιστη επίκλιση σε διατοµή:

5%

Οι πλευρικές διαµορφώσεις που θα εφαρµοστούν θα είναι σύµφωνες µε το εγκεκριµένο τεύχος των
ΟΜΟΕ-∆ και τις εγκεκριµένες µελέτες.

Οι δευτερεύουσες οδοί (εσωτερικά δροµολόγια εντός της λεκάνης) θα είναι πλάτους 4 µέτρων και θα
είναι κατασκευασµένες σε επίχωµα τουλάχιστον 30cm, ώστε να είναι ορατά από τους οδηγούς των
απορριµµατοφόρων. Η κατά µήκος κλίση τους µπορεί να είναι και εντονότερη από 8% (έως 12%).

9.1.2.3. ∆ιατοµή
Η διατοµή των κυρίων οδών θα περιλαµβάνει:

•

Μία στρώση υπόβασης σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 0-150, πάχους 0,10m.

•

∆ύο στρώσεις βάσης σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 0-155, πάχους 0,10m κάθε µία.

•

Ασφαλτική προεπάλειψη, όπου προβλέπεται, µε ασφαλτικό διάλυµα σύµφωνα µε ΜΕ-O της
2

ΠΤΠ Α-201 σε ποσότητα 1,5 gr/m .

•

Μία ασφαλτική στρώση βάσης, σύµφωνα µε τις ΠΤΠ Α-260, πάχους 0,05 m.

•

Συγκολλητική επάλειψη της ΠΤΠ ΑΣ-12 και Α201

•

Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, όπου προβλέπεται σύµφωνα µε τα προηγούµενα,
σύµφωνα µε τις ΠΤΠ Α-265, πάχους 0,05 m.

•

Τα ερείσµατα δεξιά και αριστερά των λωρίδων κυκλοφορίας από θραυστό υλικό, θα είναι
σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 0-155.

Η διατοµή των δευτερευουσών οδών (ράµπες πρόσβασης πυθµένα λεκάνης ΧΥΤΑ) θα περιλαµβάνει:

•

Μία στρώση υπόβασης σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 0-150, πάχους 0,10m.

•

∆ύο στρώσεις βάσης σύµφωνα µε τις ΠΤΠ 0-155, πάχους 0,10m κάθε µία.

9.1.3. Γενικές απαιτήσεις
9.1.3.1. Σήµανση – Ασφάλιση - Μέτρα προστασίας - Αποκατάστασης
Η κατάλληλη διαγράµµιση της οδού και η σήµανση θεωρείται απαραίτητη για την καθοδήγηση και
την ενηµέρωση υπαλλήλων και επισκεπτών.
Κατακόρυφη σήµανση
Θα τοποθετηθούν όλες οι αναγκαίες πινακίδες (πληροφοριακές, ρυθµιστικές και προειδοποιητικές
επικινδύνων θέσεων) σε οποιαδήποτε θέση προβλέπονται στην σχετική µελέτη.
Οριζόντια Σήµανση - ∆ιαγράµµιση
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Προβλέπεται διαγράµµιση µετά την περαίωση της κατασκευής του συνόλου των εργασιών. Η
διαγράµµιση θα γίνει σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη,
Σήµανση κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο τα οποιαδήποτε έργα οριζόντιας και κατακόρυφης
σήµανσης – ασφάλειας χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας µε παρακαµπτήριους οδούς και για οποιοδήποτε λόγο ασφαλείας.
Κατά την κατασκευή θα γίνει προσωρινή διαγράµµιση για τις εκτροπές της κυκλοφορίας και για
όποιο άλλο λόγο απαιτηθεί.
Η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση θα γίνεται σύµφωνα µε την προδιαγραφή σήµανσης
εκτελούµενων έργων που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/9.7.03 απόφαση του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

Ασφάλιση
Θα τοποθετηθούν τα κάθε είδους στηθαία ασφάλειας τυχόν απαιτηθούν σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕΣΑΟ.

Μέτρα προστασίας - αποκατάστασης
Η προσαρµογή προς το τοπίο και η αποφυγή αισθητικής όχλησης από µεγάλα ορύγµατα, όπου
προκύπτει τέτοιο ενδεχόµενο, θα υλοποιηθεί µε την επικάλυψη των πρανών δια φυτικών γαιών,
µε φύτευση θάµνων και δέντρων σε συνδυασµό µε τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της
οδού.

9.1.3.2. Φόρτιση οδών
Η κυκλοφορία των απορριµµατοφόρων, φορτηγών ή ειδικών οχηµάτων θα γίνεται κυρίως κατά µήκος
της οδού πρόσβασης στη λεκάνη του Χ.Υ.Τ.Α., (απορριµµατοφόρα ή φορτηγά οχήµατα - εσωτερικό
δροµολόγιο). Η κυκλοφορία επί της οδού προς τον χώρο επεξεργασίας στραγγισµάτων, θα γίνεται
από επιβατικά οχήµατα και πιθανώς και από βυτιοφόρο.

9.2. ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ
Στο έργο θα εγκατασταθεί µία γεφυροπλάστιγγα για την καθηµερινή καταγραφή των προσκοµιζόµενων
υλικών. Η γεφυροπλάστιγγα θα είναι ηλεκτρονική και θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει τα εξής
χαρακτηριστικά:
∆ιαστάσεις πλατφόρµας:

16 x 3 m (µια τάφρος)

∆υναµικότητα:

60 t

Υποδιαίρεση:

10 kg

Πλατφόρµα:

εξ' ολοκλήρου από µπετόν

Ακρίβεια:

0,015%.

Η γεφυροπλάστιγγα θα περιλαµβάνει τον παρακάτω εξοπλισµό:

K:\N1100a\cons\tefhi\TP_5176.doc

- 64 -

N1100a/5176/B02

α) Ηλεκτρονικό, ο οποίος θα αποτελείται από τέσσερις ανοξείδωτες δυναµοκυψέλες, δείκτη και
εκτυπωτή. Θα συνδεθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.
β) Μηχανολογικό, για την συγκράτηση και σταθεροποίηση των δυναµοκυψελών και
ειδικό εξοπλισµό για την διατήρηση της κάθετης µετάδοσης των φορτίων στις δυναµοκυψέλες.

9.3. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΠΥΛΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
9.3.1. Περίφραξη
Η περίφραξη του χώρου είναι απαραίτητη για τους ακόλουθους λόγους:
i) Επιτυγχάνεται παρεµπόδιση της πρόσβασης στο χώρο διάθεσης διαφόρων ζώων. Άλλα από αυτά
(π.χ. σκυλιά, τρωκτικά) υπάρχει κίνδυνος να µετατραπούν σε φορείς µολυσµατικών ασθενειών ενώ
άλλα (π.χ. κοπάδια) µπορεί να καταστρέψουν τη βλάστηση στα τµήµατα που έχουν φυτευτεί ή να
προκαλέσουν ζηµιές στη βλάστηση προκάλυψης.
ii) Προστατεύεται ο γύρω χώρος από την παράσυρση και διασπορά ελαφρών αντικειµένων των
απορριµµάτων από τους ανέµους.
iii) Αποκλείεται η πρόσβαση στο χώρο κάθε ατόµου που δεν έχει εργασία, όπως π.χ. ρακοσυλλέκτες ή
άτοµα που θέλουν να κάνουν χρήση του χώρου εκτός του ωραρίου λειτουργίας του. Έτσι
προστατεύεται ο Χ.Υ.Τ.Α. από ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριµµάτων, επικινδύνων αποβλήτων,
µπαζών κλπ., αλλά και το εργοστάσιο από κλοπή, κλπ.
iv) Ταυτόχρονα, µέσω της περίφραξης εξασφαλίζεται η οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του χώρου.

Η περίφραξη θα κατασκευαστεί περιµετρικά σε όλο το µήκος των ορίων του οικοπέδου. Η είσοδος και
έξοδος των οχηµάτων προς και από την εγκατάσταση θα πραγµατοποιείται ελεγχόµενα από την πύλη
εισόδου. Στον χώρο θα κατασκευαστεί ισχυρή περίφραξη µε χαµηλό τοιχίο από σκυρόδερµα και από
γαλβανισµένους σιδηροπασσάλους σε ύψος 2,50m από το έδαφος οι οποίοι θα είναι πακτωµένοι σε
βάση από σκυρόδεµα (τοιχίο). Σε όλο το µήκος της περίφραξης να κατασκευαστεί τοιχίο διαστάσεων
30x30 cm, µε θεµέλιο 30 cm από σκυρόδεµα.

Οι πάσσαλοι θα είναι κατακόρυφοι µέχρις ύψους 2,0m από το έδαφος, ενώ στα τελευταία 50cm ύψους
θα απολήγουν οι σιδηροπάσσαλοι υπό γωνία, µε κλίση 30° προς την εξωτερική πλευρά της
περίφραξης. Οι κεκκαµένες απολήξεις των σιδηροπασσάλων θα ενώνονται µε ακανθωτό σύρµα.

Το ακανθωτό σύρµα θα έχει πάχος 2,5 mm και θα τοποθετηθεί σε δύο σειρές. Τόσο στο κατακόρυφο
τµήµα κάθε πασσάλου όσο και στο κεκκαµένο θα ανοιχθούν οπές για να περάσει το σύρµα ενίσχυσης
και το ακανθωτό σύρµα. Το σύρµα ενίσχυσης θα έχει πάχος 4mm και θα µπει σε τρεις σειρές, σε ίσες
αποστάσεις. Θα χρησιµοποιηθεί δικτυωτό ροµβοειδές συρµατόπλεγµα, µε βρόγχους 5x5cm για να
εµποδίζεται η διέλευση τρωκτικών.

K:\N1100a\cons\tefhi\TP_5176.doc

- 65 -

N1100a/5176/B02

Η απόσταση µεταξύ των πασσάλων θα είναι 3,0m, ενώ ανά 9,0m θα τοποθετηθούν αντηρίδες από
µορφοσίδηρο ίδιας διατοµής µε αυτήν των κατακόρυφων πασσάλων. Οι αντηρίδες θα είναι
πακτωµένες σε βάση από σκυρόδεµα, διαστάσεων 0,4x0,4x0,5m και θα ενωθούν µε τους πασσάλους
µε ηλεκτροσυγκόλληση.

Ο τερµατισµός της περίφραξης στο έδαφος και εντός αυτού θα γίνεται σε τοιχίο διαστάσεων 30x30cm
από µπετόν για να περιορίζεται η εκσκαφή του εδάφους από ζώα. Το σκυρόδεµα εξέχει 10cm από την
επιφάνεια του εδάφους, σχηµατίζοντας ένα περιµετρικό τοιχίο. Το τοιχίο, όπως και οι βάσεις
πάκτωσης των σιδηροπασσάλων και των αντηρίδων τους θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα
C16/20. Το τοιχίο θα είναι οπλισµένο µε κύριο οπλισµό S500 και συνδετήρες S500. Στον ξυλότυπο
του τοιχίου, κάθε 15m, θα τοποθετείται φελιζόλ για την δηµιουργία αρµών διαστολής.

Περίφραξη, όχι κατ’ ανάγκη του ίδιου ύψους, θα κατασκευαστεί και σε όσες από τις εσωτερικές
εγκαταστάσεις του έργου κριθεί απαραίτητο (π.χ. χώρος δειγµατοληψίας, χώρος απόθεσης αδρανών,
κλπ.).

9.3.2. Πύλη Εισόδου
Η πύλη εισόδου θα έχει επαρκείς διαστάσεις για τη διέλευση 2 βαρέων οχηµάτων ταυτοχρόνως
(ενδεικτικές διαστάσεις 2x5m) και θα φυλάσσεται επαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος του
χώρου. Θα είναι δε κατασκευασµένη από βαµµένο ή γαλβανισµένο µορφοσίδερο. Θα είναι
ηλεκτροκίνητη και η κίνηση των θυρών θα γίνεται µε ράουλα που θα κινούνται σε οδηγό πακτωµένο σε
βάση από γκρο µπετόν, διατοµής 0,10x0,05m.

Οι θύρες θα αποτελούνται από πλαίσια στραντζαριστά. Τα πλαίσια θα έχουν ύψος 2,0m, ενώ τα
ράουλα θα έχουν ύψος 10cm. Ο ωφέλιµος χώρος διέλευσης θα είναι τέτοιος που να εξασφαλίζει την
ταυτόχρονη είσοδο και έξοδο δύο διαφορετικών οχηµάτων και πάντως όχι µικρότερος των 6,0m.

Οι θύρες θα φέρουν ενίσχυση από το ίδιο υλικό και ιδίων διαστάσεων µε τα πλαίσια. Επίσης, θα
επενδυθούν µε συρµατόπλεγµα και θα ασφαλίζονται µε κλειδαριά. Το συρµατόπλεγµα θα έχει πάχος
σύρµατος 4mm και διαστάσεις βρόγχων 5x5cm. Το συνολικό πλάτος της πύλης µε τις ως άνω
δεσµεύσεις αποτελεί επιλογή της Τεχνικής Προσφοράς.

9.4. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συνήθως στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής προκειµένου να προστατευθεί ο κύριος χώρος
απόθεσης από τα όµβρια ύδατα των γύρω περιοχών που απορρέουν σ' αυτόν, κατασκευάζεται στην
περίµετρό του µια τάφρος που διοχετεύει τα νερά έξω από τον χώρο, έτσι ώστε αυτός να µην
επιβαρύνεται µε επιπλέον ύδατα, τα οποία λόγω του φιλτραρίσµατός τους από τα απορρίµµατα θα
γίνουν λύµατα (στραγγίσµατα) και θα απαιτούν συλλογή, επεξεργασία και διάθεση.
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Επιπλέον, για τον περιορισµό της παραγωγής των στραγγισµάτων θα πρέπει να αποφεύγεται η
εισροή οµβρίων υδάτων στο σώµα των απορριµµάτων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε την
κατασκευή περιµετρικής τάφρου, η οποία θα περικλείει τη λεκάνη εναπόθεσης των απορριµµάτων.
Έτσι η λεκάνη θα προστατεύεται απ' τα ύδατα τα εκτός του ορίου της.

Ένα άλλο πρόβληµα είναι να µην επιβαρύνεται ο χώρος κατά τη διάρκεια της σταδιακής πλήρωσής
του µε τα όµβρια που πέφτουν στην ίδια τη λεκάνη.

Γενικά, για την καλύτερη αντιµετώπιση και την ελάχιστη επιβάρυνση και από τα άµεσα καταπίπτοντα
επί του χώρου ταφής των απορριµµάτων όµβρια ύδατα, συνιστάται να δίνεται κάποια κατάλληλη κλίση
κατά την κάλυψη των απορριµµάτων, ώστε τα όµβρια να απορρέουν χωρίς να κατεισδύουν µεγάλες
ποσότητές τους εντός των απορριµµάτων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να προσδίδεται στην επάνω
επιφάνεια κάθε ταµπανιού µία ήπια κλίση, της τάξης του 2-3%, ενώ στα πρανή των ταµπανιών να
προσδίδεται µία µέση κλίση 1:3, µε αποτέλεσµα τη διευκόλυνση της επιφανειακής απορροής. Με τις
τάφρους οµβρίων και µε την προσδιδόµενη διαµόρφωση, εκτός από τη µείωση των στραγγισµάτων,
επιτυγχάνεται και αποφυγή της διάβρωσης της µορφολογίας του αναγλύφου των απορριµµάτων,
εξαιτίας της ροής υδάτων.

Για την γενικότερη προστασία του χώρου από τις γειτονικές εκτάσεις, πρέπει να εξεταστεί η
αναγκαιότητα κατασκευής αντιπληµµυρικής τάφρου κατά µήκος του ορίου του οικοπέδου, εσωτερικά
της περίφραξης, όπου επιβάλλεται από την µορφολογία του χώρου. Επίσης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται επαρκής αντιπληµµυρική προστασία όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων του
Χ.Υ.Τ.Α..

Η αντιπληµµυρική τάφρος απορροής οµβρίων περιµετρικά του ενεργού Χ.Υ.Τ.Α. θα είναι
επενδεδυµένη και θα εκτρέπει τα όµβρια από το απορριµµατικό ανάγλυφο προς το υφιστάµενο
οριοθετηµένο ρέµα κατάντη του χώρου ταφής. Για λόγους ασφαλείας οι διαστάσεις και οι κλίσεις των
τάφρων οµβρίων θα έχουν υπολογιστεί για βροχόπτωση περιόδου επαναφοράς 50 ετών. Η ελάχιστη
διατοµή ορθογωνικής τάφρου θα είναι εσωτερικών διαστάσεων 0,30m x 0,30m. Η µέγιστη ταχύτητα
ροής δεν θα ξεπερνά το 1,5 m/sec.

Τα συλλεγόµενα όµβρια θα διατίθενται σε όποιον αποδέκτη κριθεί κατάλληλος για τη διάθεσή τους
από τον υπεύθυνο φορέα λειτουργίας του έργου, ύστερα από συνεννόηση µε την αρµόδια Υπηρεσία
Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κυκλάδων.

Η αντιπληµµυρική προστασία του έργου θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανεµπόδιστη ροή των οµβρίων
υδάτων διαµέσου παρακείµενου ρέµατος, το οποίο οριοθετήθηκε µε την Α.Π. 16360/08 (ΦΕΚ 44/∆/08)
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, και να τηρηθούν επαρκείς αποστάσεις των έργων
υποδοµής του Χ.Υ.Τ.Α. από τις οριογραµµές του.
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9.5. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σε περίπτωση σωστής και επιµελούς εφαρµογής των όρων σωστής εφαρµογής της µεθόδου της
Υγειονοµικής Ταφής και των λοιπών έργων, καθίσταται εξαιρετικά µικρή η πιθανότητα εκδήλωσης
πυρκαγιάς στο χώρο διάθεσης των απορριµµάτων και των λοιπών έργων.

Όµως, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της ανάφλεξης των απορριµµάτων, και για την
αντιµετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων, που δεν µπορεί κανείς να τις αποκλείσει πλήρως. Πρέπει να
λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την εκδήλωση
κάποιας πυρκαγιάς. Τα µέτρα αυτά είναι τα ακόλουθα:
i)

Θα διαµορφωθεί παράλληλα µε την περίφραξη και εντός των ορίων του χώρου αντιπυρική
ζώνη, ελάχιστου πλάτους οκτώ (8) µέτρων. ∆ιευκρινίζεται ότι παράλληλα µε την
περίφραξη θα διαµορφωθεί πρώτα η ζώνη δενδροφύτευσης, πλάτους τουλάχιστον 2m,
και στη συνέχεια η αντιπυρική ζώνη. H αντιπυρική ζώνη πρέπει να είναι περιµετρική,
παράλληλη µε την περίφραξη σε όλο το µήκος αυτής. Επίσης πρέπει να ελέγχεται και να
καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Σκοπός της είναι η αποφυγή µετάδοσης
τυχούσας πυρκαγιάς από το εσωτερικό του χώρου στην περιβάλλουσα περιοχή, σε
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός των ορίων του οικοπέδου, και το αντίστροφο. Η
αντιπυρική ζώνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως περιφερειακή οδοποιία του χώρου.

ii)

Θα κατασκευαστεί δίκτυο πυρόσβεσης, που θα καλύπτει τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α., µε
δίκτυο πυροσβεστικών φωλεών και πυροσβεστικών σταθµών.Μέσω κρουνού θα είναι
δυνατή η τροφοδότηση του δικτύου απευθείας από πυροσβεστικά οχήµατα. Το δίκτυο
3

πυρόσβεσης θα τροφοδοτείται από δεξαµενή πυρόσβεσης ελάχιστου όγκου 50m , η
οποία θα ελέγχεται να είναι πάντοτε πλήρης ύδατος, µέχρι την απαιτούµενη ελάχιστη
στάθµη. Η εξασφάλιση της απαραίτητης πίεσης και παροχής προς τις πυροσβεστικές
φωλιές θα γίνεται µε πυροσβεστικό συγκρότηµα που θα αποτελείται από αυτόµατο
ηλεκτρικό πίνακα, µία ηλεκτροκίνητη αντλία και µία όµοια ντιζελοκίνητη κατάλληλης
ισχύος, παροχής και µανοµετρικού, και µία αντλία Jokey διατήρησης της πίεσης του
δικτύου. Το δίκτυο πυρόσβεσης θα περιλαµβάνει πυροσβεστικές φωλέες που θα
τροφοδοτούνται από τη δεξαµενή πυρόσβεσης, και θα κατασκευαστούν στην περίµετρο
της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α. καθώς και κατά µήκος της εσωτερικής οδού Αυτές οι
πυροσβεστικές φωλέες, θα κατασκευαστούν σε µέγιστη απόσταση µεταξύ τους 60m.
iii)

Θα κατασκευασθούν Πυροσβεστικοί Σταθµοί (Π.Σ.), που θα είναι πλησίον του χώρου
εναπόθεσης των απορριµµάτων και των λοιπών ευαίσθητων περιοχών. Ειδικά οι
πυροσβεστικοί σταθµοί πλησίον του Χ.Υ.Τ.Α., θα περιέχουν πυροσβεστήρα µεγάλου
µεγέθους, βάρους όµως ικανού να µεταφερθεί από ένα άτοµο µε τα χέρια, καθώς οι
ανωµαλίες του εδάφους θα καθιστούν δυσχερή τη χρήση τροχήλατου, γι’ αυτό επιλέγεται
πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως των 12 kg. Επίσης ο Π.Σ. θα περιέχει επιπλέον ορισµένα
υλικά χρήσιµα για την πυροπροστασία, όπως φτυάρια, τσάπες, µάσκες κ.λπ.
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iv)

Επιπλέον, πυροσβεστική φωλιά, πυροσβεστικός σταθµός και άλλα απαραίτητα µέσα
πυρόσβεσης, όπως τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και αυλοί ανάµιξης για
παραγωγή αφρού κατάσβεσης, θα τοποθετηθούν εξωτερικά και πλησίον σε χώρους όπως
πυρσός καύσης βιοαερίου, κτίριο Η/Ζ αν απαιτηθεί, πιθανοί χώροι στάθµευσης οχηµάτων
Χ.Υ.Τ.Α και προσωπικού.

v)

Θα δηµιουργηθεί χωµάτινος όγκος (δανειοθάλαµος γαιώδους υλικού) εντός του
οικοπέδου, πλησίον του χώρου εναπόθεσης των απορριµµάτων, ελαχίστου όγκου 250
3

m , ώστε να υπάρχει σε περίπτωση πυρκαγιάς διαθέσιµο χώµα προς επικάλυψη της
φλεγόµενης επιφάνειας. Αυτός ο όγκος θα δηµιουργηθεί µε µεταφορά στο συγκεκριµένο
σηµείο χώµατος εκσκαφής.
vi)

Απαγορεύεται

ρητά

η

σκόπιµη

διενέργεια

καύσης,

για

την

καταστροφή

των

απορριµµάτων.
vii)

Μέσα στον χώρο θα προβλεφτούν απαραίτητα πινακίδες αναγνωρίσιµες από απόσταση
για την απαγόρευση του καπνίσµατος.

viii)

Θα καταρτιστεί σχέδιο αντιπυρικής προληπτικής προστασίας και σχέδιο αντιµετώπισης
περιστατικών. Θα υπάρχει διαθέσιµο εγχειρίδιο οδηγιών για το προσωπικό, πρόληψης και
αντιµετώπισης πυρκαγιάς.

ix)

Θα υπάρχει συγκρότηση οµάδας κατάλληλα εκπαιδευµένης καταστολής πυρκαγιάς. Μια
φορά το έτος σε συνεργασία µε την Π.Υ. θα εκτελείται άσκηση πυρόσβεσης. Κατά τους
θερινούς µήνες θα υπάρχει εφαρµογή προγράµµατος πυρασφάλειας.

x)

Στο γραφείο του ΧΥΤΑ πρέπει να υπάρχουν αναρτηµένα σε εµφανή σηµεία τα τηλεφωνά
των αρµοδίων υπηρεσιών (ΟΤΑ, ∆ασαρχείο, Πυροσβεστική).

Για την εξασφάλιση των κτιρίων και των οχηµάτων από πυρκαγιά θα πρέπει να τηρηθούν σχολαστικά
οι απαιτήσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, όπως:
1. Π.∆. 71/88/ΦΕΚ 32 Τ.Α. 17/2/88: "Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων"
2. Υπουργική Απόφαση 7755–160 (ΦΕΚ 241-22/4/88): "Περί µέτρων πυροπροστασίας βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων".
3. Παρ. εντολή 14024/6.5.88 του Α.Π.Σ.
4. Πυροσβεστική διάταξη 3/81: "Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας
συγκεντρώσεως κοινού".
5. Πρότυπα ΕΛΟΤ, DΙΝ, ΝFΡΑ.
6. Οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας των κτιρίων του έργου θα συνταχθούν οι µελέτες παθητικής και
ενεργητικής πυροπροστασίας

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις οδηγίες της

πυροσβεστικής υπηρεσίας από την οποία θα εγκριθούν, µε µέριµνα του Αναδόχου.
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9.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ο καθαρισµός των τροχών των απορριµµατοφόρων θα γίνεται µετά την εκφόρτωση των
απορριµµάτων σε ειδικά κατασκευασµένη εγκατάσταση. Η προτεινόµενη κατασκευή έχει σκοπό τον
καθαρισµό των ελαστικών των οχηµάτων από την λάσπη και τα υπολείµµατα απορριµµάτων που
αυτά µεταφέρουν από το µέτωπο εργασιών. Γι’ αυτό το σκοπό, σε κάποιο σηµείο της λωρίδας εξόδου
της εσωτερικής οδοποιίας θα κατασκευαστεί εγκατάσταση πλύσης των τροχών των οχηµάτων, έτσι
ώστε να είναι λειτουργική για το σύνολο του Χ.Υ.Τ.Α.,

9.7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Στο µελετώµενο έργο προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις νερού:
α) Πλύση προσωπικού.
β) Εργαστήριο.
γ) Χρήσεις Κουζίνας.
δ) Χώρος υγιεινής – Αποχωρητήριο.
ε) Πλύση τροχών απορριµµατοφόρων.
στ) Πλύση µηχανηµάτων, δαπέδων και λοιπών εγκαταστάσεων
ζ) Πυρόσβεση.
η) Άρδευση φυτών.

Συγκεκριµένα µε καθαρό νερό θα πρέπει να τροφοδοτηθούν οι παρακάτω χώροι/εγκαταστάσεις:

•

Οικίσκο ελέγχου.

•

∆εξαµενή πυρόσβεσης και δεξαµενή ύδρευσης - άρδευσης.

•

Κτίριο διοίκησης-ελέγχου.

•

Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών.

•

Συνεργείο-Υπόστεγο οχηµάτων.

•

Κτίριο όπου θα βρίσκονται τα δοχεία χηµικών για την επεξεργασία των στραγγισµάτων, και
εφόσον απαιτείται νερό για την παρασκευή των διαλυµάτων.

Ειδικότερα νερό κατάλληλο για πόση θα απαιτηθεί σε όλους τους χώρους παραµονής προσωπικού.

Οι ανάγκες ύδρευσης των χώρων του Χ.Υ.Τ.Α αλλά και άρδευσης των φυτών, προτείνεται να
καλύπτονται από κοινή δεξαµενή ύδρευσης και άρδευσης, ωφέλιµης συνολικής χωρητικότητας
3

τουλάχιστον 30m , η οποία είτε θα τροφοδοτείται από το δίκτυο του δήµου, είτε µε µεταφορά ύδατος
µε βυτιοφόρα. Η ίδια δεξαµενή θα χρησιµοποιείται και για την παροχή νερού για τη πλύση των τροχών
των απορριµµατοφόρων και των φορτηγών. Για την άρδευση δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται τα
επεξεργασµένα στραγγίσµατα.

Η εγκατάσταση ύδρευσης, των ειδών υγιεινής και του δικτύου σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ισχύοντα «Κανονισµού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων», τις υποδείξεις
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της επίβλεψης και τους κανόνες της τεχνικής και της εµπειρίας, µε τις µικρότερες δυνατές φθορές των
δοµικών στοιχείων του κτιρίου και µε πολύ επιµεληµένη εργασία.

Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση
υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης σωληνώσεων θα εκτελούνται µετά από έγκριση της επίβλεψης.

Οι κανονισµοί µε τους οποίους πρέπει να συµφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των µηχανηµάτων,
συσκευών και υλικών των διαφόρων εγκαταστάσεων αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στις
επιµέρους προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την
εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιηµένα, προϊόντα γνωστών
κατασκευαστών που ασχολούνται µε την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώµατα και να έχουν
τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισµούς, όταν δεν καθορίζονται από τις
προδιαγραφές.

Σε περίπτωση µεταφοράς του δικτύου ύδρευσης ύδατος της ευρύτερης περιοχής έως το γήπεδο των
εγκαταστάσεων, η µεταφορά αυτή θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνες του φορέα του έργου ή άλλου
φορέα (π.χ. ∆ήµου, συνδέσµου ΟΤΑ, κ.λπ.), ο Ανάδοχος όµως σε κάθε περίπτωση είναι
υποχρεωµένος να εκτελέσει τις απαιτούµενες εργασίες σύνδεσης του δικτύου απ’ το όριο του γηπέδου
και εντός αυτού χωρίς να δικαιούται επιπλέον αποζηµίωση.

9.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Η αποχέτευση των κτιρίων, της εγκατάστασης έκπλυσης τροχών και των πλύσεων δαπέδων θα
διοχετεύονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισµάτων όπου θα υπόκεινται και αυτά σε
επεξεργασία µαζί µε τα στραγγίσµατα, οπότε απαιτείται στη Τεχνική Μελέτη Προσφοράς, στο
σχεδιασµό της εγκατάστασης επεξεργασίας των στραγγισµάτων να ληφθεί υπόψη η αύξηση των προς
επεξεργασία ποσοτήτων.
Το δίκτυο αποχέτευσης θα πρέπει να είναι βαρυτικό, διαφορετικά θα πρέπει να τοποθετηθούν
κατάλληλα αντλιοστάσια και σωστή µέριµνα για την αδιάλειπτη λειτουργία τους.

9.9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια στο µελετώµενο έργο προκύπτουν από τις παρακάτω
δραστηριότητες:

•

Φωτισµός ευρύτερου χώρου (είσοδος Χ.Υ.Τ.Α., εξωτερικοί χώροι, εσωτερική οδοποιία κλπ)

•

Πύλη εισόδου.

•

Φυλάκιο εισόδου (φωτισµός ,ρευµατοδότες,γεφυροπλάστιγγα).

•

Κτίριο ∆ιοίκησης (φωτισµός, ρευµατοδότες, σύστηµα κεντρικού ελέγχου κ.λπ.).

•

Συνεργείο οχηµάτων (φωτισµός ρευµατοδότες).
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•

Αποθήκη καυσίµων (φωτισµός ρευµατοδότες).

•

Πιεστικά πυρόσβεσης, ύδρευσης, άρδευσης.

•

Οικίσκος εξυπηρέτησης επεξεργασίας στραγγισµάτων (Ε.Ε.Σ)

•

Λειτουργία συστήµατος διαχείρισης στραγγισµάτων (αντλίες, εγκατάσταση επεξεργασίας
κ.λπ.)

•

Λειτουργία συστήµατος διαχείρισης βιοαερίου (αντλίες, εγκατάσταση επεξεργασίας, πυρσοί
καύσης κ.λπ.)

•

Λοιπές Εγκαταστάσεις (πιθανές γεωτρήσεις ελέγχου, πιθανά αντλιοστάσια οµβρίων κλπ)

Στα παραπάνω συµπεριλαµβάνονται και οι αναγκαίοι χώροι αποδυτηρίων και υγιεινής εργαζοµένων
όπως

προβλέπονται

από

τους

σχετικούς

νόµους,

χώροι

µηχανολογικών

εγκαταστάσεων,

αποθηκευτικοί χώροι κ.λ.π.

Στο παρόν έργο δεν περιλαµβάνεται και η όποια απαιτούµενη επέκταση, µεταφορά και σύνδεση του
τοπικού δικτύου της ∆ΕΗ µέχρι την είσοδο του οικοπέδου, η οποία θα γίνει µε δαπάνες του κυρίου του
έργου. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί η διαµόρφωση κατάλληλου χώρου στην είσοδο του
Χ.Υ.Τ.Α όπου θα τοποθετηθεί παροχή ∆.Ε.Η (µετρητής) και η άφιξη ,εκεί, αγωγού κατάλληλης
διατοµής για την τροφοδότητση των προαναφερόµενων εγκαταστάσεων. Στο έργο περιλαµβάνονται
όλοι οι απαιτούµενοι σταθµοί µετασχηµατισµού της τάσης, εφόσον απαιτηθεί από τις ανάγκες
λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ο αναλυτικός υπολογισµός της απαιτούµενης εγκατεστηµένης ισχύος
του συνολικού έργου, θα γίνει στην Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της
κάθε προσφοράς.

9.10. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (Η/Ζ)
Για µέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος (π.χ. βλάβη δικτύου ∆ΕΗ) απαιτείται η
εγκατάσταση στο χώρο ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), που θα καλύπτει τη λειτουργία
τουλάχιστον των κρίσιµων εγκαταστάσεων.

Ως κρίσιµες εγκαταστάσεις θεωρούνται αυτές που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη και ασφαλή
λειτουργία του έργου, και συγκεκριµένα:

•

Αντλίες ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων.

•

Τυχόν ενδιάµεσες αντλίες της Ε.Ε.Σ.

•

Σταθµός Άντλησης και Καύσης Βιοαερίου.

•

Φωτισµός κρίσιµων χώρων (εισόδου,Ε.Ε.Σ., πυρσού).

•

Φωτισµός ασφαλείας.

•

Ζυγιστήριο – Η/Υ.

•

Ύδρευση
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•

Πυρόσβεση

•

Λοιπές εγκαταστάσεις που από τη φιλοσοφία σχεδιασµού του έργου κρίνονται ως κρίσιµες.

Η δυναµικότητα του Η/Ζ θα υπολογισθεί στο πλαίσιο της µελέτης Τεχνικής Προσφοράς, ανάλογα µε τις
ιδιαιτερότητες κάθε προσφοράς.

Το Η/Ζ θα τοποθετηθεί είτε εντός αυτόνοµου οικίσκου, είτε σε άλλο στεγασµένο χώρο (π.χ οικίσκος
Ε.Ε.Σ) και σε κάθε περίπτωση κοντά στον γενικό πίνακα χαµηλής τάσης του Χ.Υ.Τ.Α.

9.11. ∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
Θα αναπτυχθεί περιµετρική δενδροφύτευση για οπτική προκάλυψη και αποµόνωση του χώρου, µε
έµφαση στη φύτευση ψηλών δέντρων σε ειδικά σηµεία ενδιαφέροντος. Η ζώνη δενδροφύτευσης θα
έχει πλάτος τουλάχιστον 2m και θα δηµιουργηθεί ακριβώς µετά από την περιµετρική περίφραξη
(εσωτερικά αυτής). Εκτός από την περιµετρική δενδροφύτευση, θα γίνουν φυτεύσεις σε
χαρακτηριστικά σηµεία του γηπέδου. Όλες οι φυτεµένες επιφάνειες θα αρδεύονται.

9.12. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Για την επικοινωνία των κτιρίων και την προστασία τους από διαβρώσεις του εδάφους λόγω βροχής
θα γίνει διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε την διαµόρφωση - περιµετρικά των κτιρίων διαδρόµου πλάτους ενδεικτικά 1,2m. Επίσης θα προβλεφθεί η διευθέτηση των οµβρίων από
κεκλιµένες επιφάνειες πρασίνου που ενδεχοµένως καταλήγουν στα κτίρια. Ακόµη, στις διαµορφώσεις
περιλαµβάνονται, αν βεβαίως απαιτούνται από την διάταξή τους, και πεζόδροµοι που οδηγούν από το
ένα κτίριο στο άλλο ή σε άλλες λειτουργικές δραστηριότητες του Χ.Υ.Τ.Α.. Οι πεζόδροµοι θα
κατασκευαστούν σύµφωνα µε την κλίση του εδάφους, πρέπει δε να προβλεφθεί η απορροή των
οµβρίων. Τέλος, µπορεί να κατασκευαστούν σκαλάκια ανάλογα µε τις υψοµετρικές διαφορές.

9.13. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Στο παρόν έργο περιλαµβάνεται η µελέτη, η προµήθεια και η εγκατάσταση όλων των λοιπών έργων
υποδοµής, που εξασφαλίζουν την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του έργου.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Αντικεραυνική προστασία (Σ.Α.Π): Θα εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία όλων των κτιριακών
και λοιπών κρισίµων εγκαταστάσεων του έργου (Κτίριο ∆ιοίκησης, Συνεργείο, Οικίσκος Εισόδου,
Ε.Ε.Σ., Πυρσός Βιοαερίου κλπ).
β) Τηλεφωνικό δίκτυο: Θα γίνει εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου, η οποία θα καλύπτει όλα τα κτίρια
όπου βρίσκεται προσωπικό. Συνολικά θα τοποθετηθούν δύο τουλάχιστον εξωτερικές γραµµές και µία
για φαξ.
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γ) Κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου: Όλες οι βασικές εγκαταστάσεις, θα ελέγχονται
από κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου αποτελούµενο από τοπικούς σταθµούς ελέγχου
(Τ.Σ.Ε) και κεντρικό σταθµό ελέγχου (Κ.Σ.Ε).µε σύστηµα τηλεελέγχου, τοποθετηµένο στο κτίριο
διοίκησης. Από τον Κ.Σ.Ε θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι διαδικασίες της επεξεργασίας των
στραγγισµάτων καθώς και οι εγκαταστάσεις που κρίνεται απαραίτητη η συνεχής και ελεγχόµενη
παρακολούθηση τους.
δ) ∆ίκτυο πυρανίχνευσης και εγκαταστάσεις πυροπροστασίας: Θα γίνει εγκατάσταση τοπικών
πινάκων πυρανίχνευσης εντός κτιρίων όπου κρίνεται υψηλή η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς και
χώρων προσωπικού, οι οποίοι θα είναι διασυνδεδεµένοι στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης του
κτιρίου διοίκησης για σχετική ειδοποίηση.
Επιπλέον όπου απαιτείται από τις µελέτες πυροπροστασίας των κτιρίων , θα τοποθετηθούν τα
κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης.
ε) Εργαστήριο: Εντός του κτιρίου διοίκησης θα υπάρχει οργανωµένο εργαστήριο, για την
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων του έργου.
στ) Κατάλληλη σήµανση του οδικού δικτύου και των κτιρίων.
ζ). Χώρος δειγµατοληψίας των εισερχόµενων αποβλήτων.
η) Χώρος αναµονής απορριµµατοφόρων
θ) Χώρος απόθεσης αδρανών
ι) Χώρος στάθµευσης ΙΧ
3

ια) ∆εξαµενή πυρόσβεσης. Η δεξαµενή πυρόσβεσης θα έχει ωφέλιµο όγκο τουλάχιστον 50 m .
ιβ) ∆εξαµενή άρδευσης-ύδρευσης. Η δεξαµενή αυτή θα τροφοδοτεί τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης
3

και θα έχει ωφέλιµο όγκο τουλάχιστον 30m .
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10. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ

Το είδος και ο αριθµός του απαιτούµενου κινητού µηχανολογικού εξοπλισµού λειτουργίας ενός χώρου
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων εξαρτάται από το µέγεθος του χώρου διάθεσης, την εφαρµοζόµενη
σε αυτόν µέθοδο υγειονοµικής ταφής, τις ηµερήσιες ποσότητες απορριµµάτων προς ταφή και τον
απαιτούµενο ρυθµό απορρόφησης των ποσοτήτων αυτών. Επιπλέον, καθώς η λειτουργία του χώρου
ταφής προσοµοιάζει σε εργοτάξιο εν λειτουργία, είναι απαραίτητη και η παρουσία βοηθητικού κινητού
εξοπλισµού.

Κατά κανόνα, τα παρακάτω µηχανήµατα είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν τις κύριες εργασίες κατά τη
λειτουργία ενός χώρου διάθεσης απορριµµάτων:
•

Συµπιεστής

•

Φορτωτής

•

Ερπυστριοφόρος προωθητής γαιών (Μπουλντόζα)

•

Ερπυστριοφόρος φορτωτής

•

Υδραυλικός εκσκαφέας (τσάπα)

•

Ελαστιχοφόρος φορτωτής µε βραχίονα εκσκαφής

•

Άλλα οχήµατα όπως φορτηγά οχήµατα για µεταφορά υλικών εκσκαφής και υλικών
επικάλυψης, ελαφρά οχήµατα για τις εσωτερικές µετακινήσεις του προσωπικού, υδροφόρο
όχηµα, για την καταπολέµηση της σκόνης στο χώρο ταφής και για την κατάσβεση µικρών
πυρκαγιών στο χώρο )

Στην παρούσα εργολαβία περιλαµβάνεται η προµήθεια ενός συµπιεστή απορριµµάτων
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

10.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ XYTA
Οι ειδικότητες που απαιτούνται, για την άρτια λειτουργία ενός ΧΥΤΑ είναι οι ακόλουθες:
•

Μηχανικός Προϊστάµενος (∆ιοικητικός)

•

Εργοδηγός (Μηχανικός)

•

Επόπτης (Μηχανικός)

•

Υπεύθυνος Εργαστηρίου (Μηχανικός, Χηµικός, Βιολόγος κ.λπ.)

•

Προϊστάµενος Ελεγκτής

•

Ζυγιστής εισερχοµένων απορριµµάτων

•

Ελεγκτής - Ζυγιστής εισερχοµένων απορριµµάτων

•

Φύλακας
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•

Εργαζόµενοι Στο Χώρο ∆ιάθεσης

Εργαζόµενοι Γενικών Καθηκόντων
•

Εργάτης γενικών καθηκόντων •

•

Υπάλληλος καθαριότητας

Εργαζόµενοι στα Συνεργεία
•

Μηχανικός συνεργείου

•

Ηλεκτρολόγος

•

Αποθηκάριος

Υγειονοµικοί Εργαζόµενοι
•

Υγειονοµικός εργαζόµενος

Λοιποί Εργαζόµενοι
•

Λογιστής

Με γνώµονα το µέγεθος του ΧΥΤΑ καθώς και τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας του, οι διαγωνιζόµενοι θα προτείνουν οργανόγραµµα λειτουργίας του χώρου, θα
περιγράψουν τα καθήκοντα καθενός από τους εργαζοµένους και θα συντάξουν το πρόγραµµα
εργασίας του χώρου.

10.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Στο αντίστοιχο τεύχος θα περιλαµβάνεται µελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του χώρου η οποία θα
οριστικοποιηθεί από τον Ανάδοχο ως το τελικό “Εγχειρίδιο και Κανονισµός Λειτουργίας”. Το θέµα θα
αντιµετωπίζεται συνολικά ώστε να αποδίδονται όλες οι παράµετροι εύρυθµης λειτουργίας του χώρου,
η οποία άπτεται τόσο της διαδικασίας διευθέτησης απορριµµάτων, όσο και των διαχειριστικών
θεµάτων της συνολικής εγκατάστασης. Στη µελέτη θα περιγράφονται και οι εργασίες του Αναδόχου
κατά την περίοδο προσωρινή και δοκιµαστικής λειτουργίας του χώρου. Κατά το διάστηµα της
δοκιµαστικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του Κυρίου του έργου στο
χειρισµό του εξοπλισµού της υγειονοµικής ταφής, της εφαρµογής προγράµµατος περιβαλλοντικής
κλπ. Το πρόγραµµα και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης θα περιλαµβάνεται στη µελέτη οργάνωσης
και λειτουργίας του χώρου.
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11.

ΕΡΓΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
11.1. TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Το σύστηµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης συντάσσεται σύµφωνα µε την απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων και τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας.

Ο φορέας εκµετάλλευσης του Χ.Υ.Τ.Α. οφείλει να εφαρµόζει διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των παραµέτρων που µπορεί να έχουν επίδραση στο
περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας και κατά την περίοδο µετά φροντίδας. Πιο συγκεκριµένα οι
παράµετροι που εξετάζονται αφορούν την καταγραφή των µετεωρολογικών δεδοµένων, τα
στραγγίσµατα, το βιοαέριο, τον έλεγχο ποιότητας των υδάτων, καθώς και την παρακολούθηση του
όγκου του Χ.Υ.Τ.Α.

Οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και µέτρησης που θα εφαρµόζονται θα είναι διεθνώς δόκιµες και
πρότυπες. Η δειγµατοληψία θα περιλαµβάνει όλη την επιφάνεια και το σώµα του ΧΥΤΑ ώστε να
υπάρχει αντιπροσωπευτική µαρτυρία για το σύνολο των υλικών απόθεσης και το χρόνο λειτουργίας
του. Οι θέσεις δειγµατοληψίας θα διαθέτουν κατάλληλη υποδοµή για την ευχερή και ασφαλή
προσβασιµότητά τους.

Οι αναλύσεις των στραγγισµάτων και εν γένει των νερών θα πραγµατοποιούνται σε αρµόδιο κρατικό
φορέα ή αναγνωρισµένο ιδιωτικό εργαστήριο ή σε κατάλληλο εργαστήριο εντός του ΧΥΤΑ. Οι έλεγχοι
και οι δειγµατοληψίας θα είναι σύµφωνες προς την ισχύουσα νοµοθεσία 114218/97. Η δειγµατοληψία
θα ακολουθεί τυποποιηµένη διαδικασία ISO 5667-2 περί δειγµατοληπτικών µεθόδων και ISO 5667-11
περί δειγµατοληψίας υγρών αποβλήτων.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το σύστηµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα εξής:

11.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Στα πλαίσια του συστήµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης καθίσταται αναγκαία η καταγραφή
των κυριότερων µετεωρολογικών παραµέτρων, όπως είναι οι βροχοπτώσεις, η θερµοκρασία, οι
άνεµοι, η εξάτµιση και η υγρασία, τόσο κατά τη φάση λειτουργίας όσο και µετά το κλείσιµό του.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα λαµβάνει χώρα η καταγραφή των
µετεωρολογικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 11.12 : Πρόγραµµα καταγραφής µετεωρολογικών δεδοµένων

Ύψος ατµοσφαιρικών

Φάση

Φάση επιτήρησης µετά

λειτουργίας

την περάτωση

Καθηµερινά

Καθηµερινά, επιπλέον των

κατακρηµνισµάτων
Θερµοκρασία (ανώτατη,

µηνιαίων τιµών
Καθηµερινά

Μηνιαίος µέσος

κατώτατη, ώρα 14:00 ΩΚΕ)
∆ιεύθυνση και ένταση

όρος
Καθηµερινά

∆εν απαιτείται

Καθηµερινά

Καθηµερινά, επιπλέον των

κυριαρχούντος ανέµου
Εξάτµιση (λυσίµετρο)

µηνιαίων τιµών
Ατµοσφαιρική υγρασία

Καθηµερινά

Μηνιαίος µέσος όρος

Τα µετεωρολογικά δεδοµένα θα συλλέγονται από τον πλησιέστερο µετεωρολογικό σταθµό.

11.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
Το πρόγραµµα παρακολούθησης πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που ενδέχεται
να επηρεαστούν από τυχόν διαρροή αποβλήτων (στραγγισµάτων). Για το σκοπό αυτό είναι
απαραίτητα: ένα τουλάχιστον σηµείο µέτρησης στην περιοχή εισροής (ανάντη) και δύο στην περιοχή
εκροής (κατάντη). Η διάνοιξη των 3 γεωτρήσεων υπαγορεύεται και από την σχετική νοµοθεσία, η
οποία πρέπει να ακολουθείται σε κάθε περίπτωση.

Πριν την έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., θα πρέπει να ληφθούν από τις τρεις γεωτρήσεις, δείγµατα,
τα οποία θα χρησιµοποιηθούν ως σύσταση αναφοράς. Επίσης θα διενεργηθούν δειγµατοληψίες
ποιότητας υδάτων και σε γεωτρήσεις τις ευρύτερης περιοχής, πριν την έναρξη λειτουργίας του
Χ.Υ.Τ.Α., ώστε να λαµβάνονται συγκριτικές τιµές αναφοράς για τις µελλοντικές δειγµατοληψίες και
αναλύσεις.

Για τον επαρκή έλεγχο των υπογείων υδάτων θα διενεργείται προκαθορισµένη δειγµατοληψία και
σειρά αναλύσεων, που θα περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους που σχετίζονται µε τη µόλυνση από
διαρροή στραγγισµάτων. Συγκεκριµένα, θα εξετάζονται: pH, BOD5, COD, TOC, NH4-N, NO3-N, NO2-N,
φαινόλες, βαρέα µέταλλα (Pb, Cu, Hg, As, Ni, Cd κλπ.), ολικά αιωρούµενα στερεά, µικροβιολογικές
παράµετροι, αγωγιµότητα, φωσφορικά, θειικά, χλώριο, φθόριο κλπ. Οι δειγµατοληψίες του νερού θα
γίνονται µε βάση τις τυποποιηµένες διαδικασίες κατά ISO 5667-1 περί δειγµατοληψίας υπογείων
υδάτων. Θα λαµβάνονται δύο δείγµατα, ένα από την επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα και ένα από
βάθος 5 µέτρα κάτω από την επιφάνεια. Η στάθµη των υπόγειων υδάτων θα παρακολουθείται
τουλάχιστον ανά τετράµηνο. Εφόσον παρουσιάζει διακυµάνσεις θα παρακολουθείται συχνότερα. Το
προτεινόµενο πρόγραµµα παρακολούθησης των υπογείων υδάτων παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:

K:\N1100a\cons\tefhi\TP_5176.doc

- 78 -

N1100a/5176/B02

Πίνακας 11.13 : Πρόγραµµα παρακολούθησης υπογείων υδάτων
Φάση µετέπειτα

Φάση λειτουργίας

φροντίδας

ανά τετράµηνο ή
Στάθµη υπογείων υδάτων

συχνότερα αν
µεταβάλλεται η στάθµη

ανά εξάµηνο

των υδάτων
Σύνθεση υπογείων υδάτων

ανά τρίµηνο

ανά εξάµηνο

Επιπλέον, θα γίνεται δειγµατοληψία απορρεόντων επιφανειακών υδάτων, σε αντιπροσωπευτικά
σηµεία. Η παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων πρέπει να γίνεται σε τρία τουλάχιστον σηµεία,
ένα ανάντη και δύο κατάντη του χώρου ταφής, όπως υπαγορεύει η σχετική νοµοθεσία ΚΥΑ
114218/97. Οι αναλύσεις που θα διενεργούνται θα περιλαµβάνουν αναλύσεις τουλάχιστον των εξής
παραµέτρων: pH, αγωγιµότητα, BOD5, COD, SO4, NH4-N, Οργανικό Ν, Cl, Φθόριο, TOC, Φαινόλες,
Φωσφορικά, Βαρέα µέταλλα. Επίσης καταγράφεται η στάθµη των επιφανειακών υδάτων σε τακτά
χρονικά διαστήµατα.

Πίνακας 11.14 : Πρόγραµµα ελέγχου επιφανειακών υδάτων
Φάση λειτουργίας

Φάση µετέπειτα
φροντίδας

Όγκος

επιφανειακών

ανά τρίµηνο

ανά εξάµηνο

ανά τρίµηνο

ανά εξάµηνο

απορρεόντων υδάτων
Σύνθεση επιφανειακών
απορρεόντων υδάτων

Όλα τα υδροληπτικά έργα µε υδρευτική χρήση που βρίσκονται εντός της ίδιας υδρολογικής λεκάνης
και κατάντη του ΧΥΤΑ, να παρακολουθούνται ως προς την ποιότητα του νερού χρήσης πριν και µετά
την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ και να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να διασφαλίζεται
η δηµόσια υγεία.

Ο ανάδοχος θα προσφέρει για την παρακολούθηση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, τον
ακόλουθο εξοπλισµό :
•

Σύστηµα δειγµατοληψίας υπογείων υδάτων από µεγάλα βάθη

•

Σταθµήµετρο κατάλληλο και για ρυπασµένα υγρά
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11.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
Ο έλεγχος των στραγγισµάτων θα πραγµατοποιείται µέσω δειγµατοληψίας και παρακολούθησης από
τα φρεάτια ελέγχου των στραγγισµάτων. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία το ορθό είναι, εφόσον
το επιτρέπει η δοµή του Χ.Υ.Τ.Α., να υπάρχει ένα φρεάτιο για κάθε κύτταρο του χώρου. Από τα
φρεάτια αυτά θα είναι δυνατός ο έλεγχος των στραγγισµάτων, όπου υπάρχει δυνατότητα
αναρρόφησης τους µε αντλία σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.

∆ειγµατοληψία επιπλέον θα γίνεται:
•

Στη δεξαµενή συλλογής

•

Στην έξοδο των αεριζόµενων δεξαµενών

•

Στις δεξαµενές ωρίµανσης

•

Στο φρεάτιο της ανακυκλοφορίας των στραγγισµάτων

Η στάθµη των στραγγισµάτων µέσα στα φρεάτια θα ελέγχεται µε ειδικό σταθµήµετρο κατάλληλο για
ρυπασµένα ύδατα.

Τα δείγµατα θα αναλύονται για τον προσδιορισµό των παρακάτω παραµέτρων: pH, BOD5, COD, SO4
NH4-N, Οργανικό Ν, Cl, Φθόριο, TOC, Φαινόλες, Φωσφορικά, Βαρέα

µέταλλα, χλώριο,

υδρογονάνθρακες, θερµοκρασία και αγωγιµότητα. Οι εργαστηριακές αναλύσεις των στραγγισµάτων θα
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε εγκεκριµένες πρότυπες µεθόδους. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο
µπορούν να γίνουν και αναλύσεις αιωρούµενων στερεών, διαλυµένων στερεών, προσδιορισµός
µικροβιολογικών παραµέτρων και υδρογονανθράκων, θολερότητας, ολικών στερεών, κ.α.

Η συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυσης αναγράφεται στον επόµενο πίνακα.

Πίνακας 11.15 : Πρόγραµµα ελέγχου στραγγισµάτων
Φάση λειτουργίας

Φάση µετέπειτα
φροντίδας

Όγκος στραγγισµάτων

Μηνιαίως

ανά εξάµηνο

Σύνθεση πλευροδιηθηµάτων

τριµηνιαίως

ανά εξάµηνο

Σύνθεση στραγγισµάτων

τριµηνιαίως

ανά εξάµηνο

Η αγωγιµότητα να προσδιορίζεται 1 φορά ετησίως.

Εφ’ όσον από την αξιολόγηση των δεδοµένων προκύπτει ότι µεγαλύτερα διαστήµατα είναι εξ’ ίσου
αποτελεσµατικά, επιτρέπεται να προσαρµόζονται.

K:\N1100a\cons\tefhi\TP_5176.doc

- 80 -

N1100a/5176/B02

Το σύστηµα συλλογής των στραγγισµάτων θα πρέπει να παρακολουθείται και µετά το τέλος της
λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα. Επίσης, θα πρέπει να
συντηρείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του.
Ενδεικτικά αναφέρονται στις εργασίες της συντήρησης, ο ετήσιος καθαρισµός των σωληνώσεων των
στραγγισµάτων, το περιοδικό ξέπλυµα του δικτύου, ο καθαρισµός και η επιτήρηση των δεξαµενών
συλλογής καθώς και ο καθαρισµός του συνόλου των αντλιών.

Για την παρακολόυθηση των στραγγισµάτων η µονάδα θα εξοπλιστεί µε τον ακόλουθο εξοπλισµό :
•

Φορητό όργανο για pH-αγωγιµότητα-θερµοκρασία

•

Θερµοαντιδραστήρα

•

Συσκευή Μέτρησης BOD

•

Φωτόµετρο ανάλυσης νερού-λυµάτων

Ο εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί και για τον έλεγχο των υπογείων και επιφανειακών υδάτων

11.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Ο έλεγχος διαρροής του βιοαερίου περιλαµβάνει τόσο τον περιοδικό έλεγχο του παραγοµένου
βιοαερίου µε σκοπό την παρακολούθηση της διαδικασίας αποδόµησης των απορριµµάτων όσο και τη
διενέργεια ελέγχων περιµετρικά του Χ.Υ.Τ.Α. για την ανίχνευση διαρροών αερίου.

Η ανίχνευση διενεργείται µηνιαίως κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και εξαµηνιαίως κατά τη φάση της
µεταφροντίδας και καταγράφονται τα ποσοστά σε CH4, CO2, O2, N2, H2S, H2, Ολικό χλώριο, άζωτο,
ολικό φθόριο, ολικό θείο, βενζόλιο, χλωροαιθάνιο. Ανάλογα µε την σύνθεση των αποτιθέµενων
αποβλήτων µετριούνται και άλλα συστατικά του βιοαερίου.

Ο έλεγχος διαφυγής αερίου πραγµατοποιείται σε γεωτρήσεις παρακολούθησης βιοαερίου αλλά και
στις γεωτρήσεις παρακολούθησης του υδροφόρου ορίζοντα. Επιπλέον, περιλαµβάνει:
−

Την ανίχνευση αερίου στο εσωτερικό των κτιρίων.

−

Την παρακολούθηση του αερίου µέσα στο σώµα των απορριµµάτων. Για την περίπτωση αυτή
ο έλεγχος διενεργείται στα φρεάτια συλλογής του αερίου.

−

Την προστασία των κτιρίων αυτών από τυχόν διαφυγή βιοαερίου.

Πίνακας 11.16 : Πρόγραµµα ελέγχου διαρροής βιοαερίου
Φάση λειτουργίας

Φάση µεταφροντίδας

CH4, CO2, O2, H2S, H2 , παροχή

Μηνιαίως

Ανά εξάµηνο

CO, Cl2, SO2, NO2, HCN

Μηνιαίως

Ανά εξάµηνο

Άζωτο, ολικό φθόριο, ολικό θείο

Μηνιαίως

Ανά εξάµηνο
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Άλλα στοιχεία που µπορούν να προσδιοριστούν σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο είναι το
Βενζόλιο, Χλωροαιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, πεντάνιο, κυκλοεξάνιο, εξάνιο, επτάνιο, οκτάνιο,
ισοπροπυλοβενζόλιο, αιθυλοβενζόλιο, τολουόλη, ξυλόλη, διχλωροµεθάνιο, χλωροβενζόλιο και
διχλωροβινύλιο.

Η συγκέντρωση ρυπαντικών και ανεπιθύµητων συστατικών του βιοαερίου στην ευρύτερη ατµόσφαιρα,
αποτελεί ένα καλό δείκτη της απόδοσης των µέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί και των
συστηµάτων που έχουν εγκατασταθεί.

Η παρακολούθηση του βιοαερίου από το φορέα λειτουργίας σταµατά όταν η µέγιστη συγκέντρωση του
µεθανίου παραµένει κάτω από 1% κ.ο. και του διοξειδίου του άνθρακα κάτω από το 1,5% κ.ο.,
µετρούµενων σε όλα τα σηµεία παρακολούθησης του Χ.Υ.Τ.Α. και σε µία περίοδο 24 µηνών,
λαµβανοµένων τουλάχιστον σε 4 διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Για την ασφάλεια των εργαζοµένων στις κτιριακές εγκαταστάσεις θα γίνεται παρακολούθηση του
βιοαερίου στα επανδρωµένα κτίρια που απέχουν απόσταση µικρότερη των 50µ από τα όρια του
ΧΥΤΑ. Για την ανίχνευση του βιοαερίου θα τοποθετηθεί ανιχνευτής βιοαερίου για κλειστούς χώρους
εντός των επανδρωµένων κτιρίων και θα υπάρχει µέριµνα για προστασία των κτιρίων από τυχόν
διαφυγή του βιοαερίου.

Για τον άµεσο εντοπισµό προβληµάτων σε όλο το δίκτυο συλλογής και απαγωγής βιοαερίου θα
γίνονται τακτικοί έλεγχοι µε κατάλληλη φορητή συσκευή η οποία θα ελέγχει την παροχή, την πίεση και
την ποιοτική σύσταση του βιοαερίου.

Επίσης θα προσφερθεί ο ακόλουθος εξοπλισµός:
•

Σύστηµα δειγµατοληψίας βιοαερίου για µεσοπρόθεσµη αποθήκευση και ανάλυση στο
εργαστήριο (χρωµατογράφο)

•

Σύστηµα επιτήρησης εκρηκτικών συγκεντρώσεων µεθανίου σε κλειστούς χώρους

11.6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.
Η µακροχρόνια παραµονή του Χ.Υ.Τ.Α. σε ένα χώρο προκαλεί φαινόµενα καθιζήσεων ή αλλοίωσης
της επιφάνειας. Η κατά κύριο λόγο αναµενόµενη καθίζηση είναι εκείνη που οφείλεται στις διεργασίες
που γίνονται στη µάζα των απορριµµάτων που έχουν εναποτεθεί στον Χ.Υ.Τ.Α. Η διαµόρφωση αυτή
του χώρου αλλοιώνεται και από διάφορους άλλους αστάθµητους παράγοντες, όπως βροχοπτώσεις,
καθιζήσεις κλπ. Συνεπώς, δηµιουργούνται ρηγµατώσεις, κοιλώµατα, εµφανίζονται µεταπτώσεις στην
κάλυψη, αλλαγή κλίσεων κλπ. που πιθανότατα οδηγούν στην ανεξέλεγκτη διαφυγή αερίων, τη
δηµιουργία στάσιµων υδάτων κλπ.
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Προκειµένου, εποµένως, να γίνει εκτίµηση της αναµενόµενης καθίζησης του Χ.Υ.Τ.Α. µετά το πέρας
λειτουργίας, έτσι ώστε να προβλεφθεί το τελικό ανάγλυφο και να προσδιοριστεί ο καταλληλότερος
χρόνος έναρξης των εργασιών αποκατάστασης, όπως επίσης και για να κατανοηθεί η εξέλιξη των
διεργασιών στο Χ.Υ.Τ.Α., εκτελείται τακτικός χωροσταθµικός έλεγχος σε ειδικούς µάρτυρες,
προκειµένου να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές επεµβάσεις όπου κρίνεται αναγκαίο.

Τα στοιχεία που παρακολουθούνται για τον προσδιορισµό της τοπογραφίας είναι:

Πίνακας 11.17 : Στοιχεία παρακολούθησης για τον προσδιορισµό της τοπογραφίας
Φάση λειτουργίας

Φάση επιτήρησης µετά την
παύση

∆οµή και σύσταση όγκου
υγειονοµικής ταφής
Καθίζηση όγκου υγειονοµικής
ταφής

Μηνιαίως

Τριµηνιαίως

Μηνιαίως

Τριµηνιαίως

Η παρακολούθηση του αναγλύφου του Χ.Υ.Τ.Α. ξεκινάει κατά τη φάση λειτουργίας του και συνεχίζεται
και µετά το τέλος αυτής. Μετά την ολοκλήρωση των καθιζήσεων, η κλίση της επιφάνειας επικάλυψης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 3%. Για την παρακολούθηση των καθιζήσεων, χρησιµοποιούνται
µάρτυρες καθίζησης, οι οποίοι τοποθετούνται στο χώρο µε κατάλληλη πυκνότητα, ώστε να καλύπτεται
το σύνολο του έργου. Οι µετρήσεις των καθιζήσεων σταµατούν όταν η διαφορά µεταξύ δύο
γειτνιαζόντων µαρτύρων καθίζησης είναι µικρότερη της οριακής τιµής του εξαµήνου. Ο έλεγχος
ευστάθειας του ΧΥΤΑ επαναλαµβάνεται στη φάση λειτουργίας κάθε 5 χρόνια η και νωρίτερα αν αυτό
κριθεί απαραίτητο.

11.7. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι της µεµβράνης και του γεωλογικού
φραγµού για τον άµεσο εντοπισµό προβληµάτων της στεγάνωσης του ΧΥΤΑ.

Επίσης σε τακτά διαστήµατα θα γίνεται συντήρηση :
•

Τους συστήµατος συλλογής οµβρίων

•

Του δικτύου συλλογής στραγγισµάτων

•

Του οδικού δικτύου

•

Του δικτύου συλλογής και απαγωγής βιοαερίου
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∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ

12.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για τις
θέσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω. στη περιοχή κατασκευής του έργου, ακόµη και αυτών που
επισηµαίνονται στις µελέτες, προκειµένου να φροντίσει για την µετατόπιση ή την προστασία
τους. Επίσης, οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή.

ΜΕΛΕΤΕΣ

13.

Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι µελέτες που αναφέρονται παρακάτω:
A/A

Ονοµασία Μελέτης

1 Προµελέτη ΧΥΤΑ Νάξου
2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

∆ιατίθενται επίσης τα παρακάτω σχέδια :
1. Τοπογραφικό διάγραµµα γηπέδου ΧΥΤΑ οδικής πρόσβασης
2. Προτεινόµενη κάτοψη υποδοµών
3. Οριοθέτηση τµήµατος ρέµατος

Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν στον Ανάδοχο.

14. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε περιοχή που ανήκει στο ∆ήµο Νάξου και συνεπώς δεν
υπάρχει ανάγκη για απαλλοτρίωση. Εφόσον απαιτηθεί συµπληρωµατική απαλλοτρίωση,
αυτή θα συντελεστεί µε βάση συµπληρωµατικό κτηµατολόγιο.
Ο καθορισµός των ορίων µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και όµορων οικοπέδων, όπου αυτά
είναι ασαφή, θα καθοριστούν µε τη βοήθεια των τοπικών Αρχών.
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15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΌΡΟΙ
Για το σύνολο του έργου έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει
εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε το υπ αριθµ.763/463/16.02.2010
έγγραφο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Η παραπάνω Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, υπάρχει στο Παράρτηµα της
ΕΣΥ.
Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν το συγκεκριµένο έργο, συνοδεύουν
τα τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκονται στα εργοτάξια καθ' όλη τη διάρκεια
κατασκευής του έργου.
Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις παραπάνω Αποφάσεις για όλα τα έργα,

θα πρέπει η

προµήθεια των απαιτούµενων υλικών να γίνει είτε από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία, είτε
από λατοµεία – δανειοθαλάµους, που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Ν. 1428/84,2115/93 και 998/79.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην παραπάνω Απόφαση κατά την
κατασκευή των έργων η οποία όµως δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες άδειες και εγκρίσεις
συναρµόδιων Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται και στην παραπάνω απόφαση πριν από την
έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνει γραπτή συνεννόηση µε εκπρόσωπο της
Αρµόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων προκειµένου να παρίστανται εφόσον είναι επιθυµητό.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος
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Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2012
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Σµαρώ ∆ασκαλάκη

∆ηµήτριος Τσολιάνος

Μηχανολόγος Μηχανικός

∆/ντής Έργων Νοτίου Αιγαίου

Ειρήνη Ζιγκιριάδου
Γεωλόγος

Κατερίνα Τσαβαλά
Τοπογράφος Μηχανικός

∆ηµήτρης Σαρηγιάννης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
µε την υπ΄αριθµ .744/4/05.12.2012
απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

∆ηµήτριος Τσολιάνος
∆/ντής Έργων Νοτίου Αιγαίου
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