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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Το προτεινόµενο έργο αφορά στην κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής µη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Νήσου Κέας.  

Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των παραγόµενων στερεών αποβλήτων της 
Ν.Κέας, θα κατασκευαστεί Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στη θέση 
Πάουρας (Αγ. Γεώργιος), στο δυτικό τµήµα της νήσου και δυτικά του οικισµού της Αγ. 
Μαρίνας. Στον νέο Χ.Υ.Τ.Α., που προβλέπεται να λειτουργήσει για 20 έτη, αναµένεται να 
διατίθενται ετησίως, περίπου 3.077tn (µέσος όρος εικοσαετίας) αστικών, και οµοιαζόντων 
προς αυτά, απορριµµάτων. 

Η πρόσβαση των απορριµµατοφόρων στο γήπεδο όπου προβλέπεται να χωροθετηθεί ο 
νέος Χ.Υ.Τ.Α. Ν.Κέας, θα πραγµατοποιείται αρχικά µέσω υφιστάµενου χωµάτινου 
δρόµου που ξεκινάει από την επαρχιακή οδό Ιουλίδα – Ποίσσες (ύψος Σκλαβονικόλα) και 
καταλήγει στον όρµο Καλόγηρος. Πριν την τελική κατάληξη του χωµατόδροµου και στο 
ύψος του βουνού «Πάουρας», εγκαταλείπεται ο χωµατόδροµος και απαιτείται η διάνοιξη 
οδού προσπέλασης στο γήπεδο του Χ.Υ.Τ.Α. µήκους 500m περίπου, κατά µήκος 
υφιστάµενης ηµιονικής οδού. 

Ο χώρος αποτελείται από ένα κύτταρο (έκταση 10,7 περίπου στρέµµατα). Συνολικά ο 
ΧΥΤΑ περιλαµβανοµένων των περιοχών χωροθέτησης των λοιπών υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων θα καλύπτει έκταση περίπου 38,6 στρέµµατα. 

 

2.1 Αντικείµενο της Μελέτης 

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η λειτουργία και η µετέπειτα φροντίδα του Χ.Υ.Τ.Α. 
προτείνονται σύµφωνα µε την καλύτερη διαθέσιµη τεχνική και σε συνδυασµό µε την 
ποσότητα και την ποιοτική σύνθεση των απορριµµάτων. 

Βάσει των παραπάνω, αντικείµενο της µελέτης αποτελούν οι εξής εργασίες: 

• Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης του χώρου, που αφορούν κυρίως 
εκχερσώσεις, εκσκαφές και επιχώσεις αφενός για τη δηµιουργία κατάλληλου 
υποβάθρου για την κατασκευή της λεκάνης υποδοχής των απορριµµατικών 
αποθέσεων και την τοπoθέτηση των απαιτούµενων στεγανωτικών και 
αποστραγγιστικών στρώσεων, αφετέρου για τη χωροθέτηση και κατασκευή όλων 
των υποστηρικτικών και λοιπών βοηθητικών υποδοµών που συµβάλλουν στην 
άρτια λειτουργία της µονάδας  

• Έργα στεγανοποίησης του πυθµένα και των πρανών της λεκάνης υποδοχής των 
απορριµµατικών αποθέσεων του Χ.Υ.Τ.Α.. Η σύνθετη στεγάνωση του χώρου θα 
γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Κ.Υ.Α 114218/97, τα 
αναφερόµενα στην ΜΠΕ και τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους 

• Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας που αφορούν στην κατασκευή τάφρων 
τριγωνικής, ορθογωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, ανάλογα µε την περίπτωση 
και τα σηµεία που κρίνεται απαραίτητο, κατάλληλων διαστάσεων και κλίσεων µε 
στόχο την αποφυγή επιφανειακών απορροών στο «σώµα» του Χ.Υ.Τ.Α. και την 
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εµφάνιση πληµµυρικών φαινοµένων εντός του γηπέδου της εγκατάστασης 

• Έργα οδοποιίας που αφορούν στην κατασκευή οδού προσπέλασης, µήκους 500 
περίπου µέτρων – τµήµα που καλύπτει την απόσταση από το πέρας της οδού 
πρόσβασης (η οποία αποτελεί αντικείµενο άλλης µελέτης) µέχρι την είσοδο της υπό 
µελέτη εγκατάστασης - καθώς και των εσωτερικών οδών σύνδεσης της εισόδου µε 
τις εγκαταστάσεις και µε το εκάστοτε µέτωπο εργασιών απόρριψης 

• Έργα αντιπυρικής προστασίας που αφορούν στην κατασκευή ουδέτερης ζώνης 
περιµετρικά του χώρου, µέσα στην οποία θα γίνουν και κατάλληλες 
δενδροφυτεύσεις (µε είδη που εµποδίζουν την ανάπτυξη και εξάπλωση πυρκαγιάς) 
για την προκάλυψη και οπτική του αποµόνωση.  

• Έργα διαχείρισης στραγγισµάτων που αφορούν στην κατασκευή δικτύου αγωγών 
συλλογής στραγγισµάτων στη λεκάνη απόθεσης των απορριµµάτων. Αφορά 
επίσης στην κατασκευή δεξαµενής αποθήκευσης και προεπεξεργασίας των 
στραγγισµάτων, καθώς και έργα επιφανειακής διάθεσης των επεξεργασµένων 
στραγγισµάτων στην απορριµατική µάζα. 

• Έργα διαχείρισης βιοαερίου που αφορούν την ελεγχόµενη παθητική απαγωγή του 
παραγόµενου βιοαερίου από την απορριµµατική µάζα προς την ατµόσφαιρα, χωρίς 
αυτό να είναι δεσµευτικό. 

• Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που αφορούν : τις καθιζήσεις σε διάφορα 
σηµεία του χώρου, την γένεση και σύνθεση του βιοαερίου, την γένεση και σύσταση 
των στραγγισµάτων, την σύσταση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων και τα 
µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής.  

• Έργα υποδοµής που περιλαµβάνουν : την κατασκευή περίφραξης του οικοπέδου 
και της πύλης εισόδου στον χώρο, την κατασκευή φυλακίου πύλης, την 
εγκατάσταση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας για τη ζύγιση των εισερχόµενων 
φορτίων απορριµµάτων, την κατασκευή κτιρίου διοίκησης, την κατασκευή 
υπόστεγου συντήρησης οχηµάτων, την κατασκευή δεξαµενών ύδρευσης / 
άρδευσης και πυρόσβεσης, την κατασκευή ράµπας έκπλυσης των ελαστικών των 
απορριµµατοφόρων, την κατασκευή χώρου δειγµατοληψίας απορριµµάτων, την 
κατασκευή αποθήκης υγρών καυσίµων (πετρέλαιο), τον φωτισµό των οδών και 
εξωτερικών χώρων, την εγκατάσταση συστηµάτων πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης, την παροχή και διανοµή ηλεκ. ισχύος, την εγκατάσταση εφεδρικού 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (ΕΗΖ), τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και διάθεσης 
λυµάτων, τις εγκατασάσεις ύδρευσης, την αντικεραυνική προστασία του χώρου και 
των κτιρίων, την προµήθεια οχηµάτων (συµπιεστής απορριµµάτων, ελασικοφόρος 
φορτωτής και υδροφόρα) κλπ. Όλα τα παραπάνω έργα θα πραγµατοποιηθούν 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 Στο αντικείµενο του παρόντος έργου περιλαµβάνεται µετάξύ άλλων και η εκπόνηση 
Γεωτεχνικής Μελέτης  
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1   Θέση του έργου – Προσπέλαση 

Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των παραγόµενων στερεών αποβλήτων της 
Ν. Κέας, θα κατασκευαστεί Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στη θέση 
Πάουρας (Αγ. Γεώργιος), στο δυτικό τµήµα της νήσου και δυτικά του οικισµού της Αγ. 
Μαρίνας. Στον νέο Χ.Υ.Τ.Α., που προβλέπεται να λειτουργήσει για 20 έτη, αναµένεται 
να διατίθενται ετησίως, περίπου 3.077tn (µέσος όρος εικοσαετίας) αστικών, και 
οµοιαζόντων προς αυτά, απορριµµάτων. 

Η πρόσβαση των απορριµµατοφόρων στο γήπεδο όπου προβλέπεται να 
χωροθετηθεί ο νέος Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέας, θα πραγµατοποιείται αρχικά µέσω 
υφιστάµενου χωµάτινου δρόµου που ξεκινάει από την επαρχιακή οδό Ιουλίδα – 
Ποίσσες (ύψος Σκλαβονικόλα) και καταλήγει στον όρµο Καλόγηρος. Πριν την τελική 
κατάληξη του χωµατόδροµου και στο ύψος του βουνού «Πάουρας», εγκαταλείπεται ο 
χωµατόδροµος και απαιτείται η διάνοιξη οδού προσπέλασης στο γήπεδο του 
Χ.Υ.Τ.Α. µήκους 500m περίπου, κατά µήκος υφιστάµενης ηµιονικής οδού. 
Το πλάτος του υφιστάµενου χωµατόδροµου (υφιστάµενη οδός πρόσβασης) 
θεωρείται ότι µπορεί να εξυπηρετήσει την αναµενόµενη κυκλοφορία ενώ η µοναδική 
βελτιωτική επέµβαση που θα απαιτηθεί είναι η ασφαλτόστρωση του. Όσο για την οδό 
προσπέλασης στο γήπεδο της εγκατάστασης (η οποία αποτελεί αντικείµενο της 
εργολαβίας του ΧΥΤΑ), η εν λόγω οδός ανήκει στην οµάδα Α και στην κατηγορία V 
(∆ευτερεύουσα Οδός) µε πλάτος 3,00 ανά λωρίδα κυκλοφορίας. 
Συντεταγµένες Γηπέδου ΧΥΤΑ 

N. Χ Υ 
Α 525345,838 4162663,747 
Β 525387,101 4162691,946 
Γ 525393,892 4162700,980 
∆ 525420,469 4162717,032 
Ε 525433,248 4162729,543 
Ζ 525481,094 4162763,884 
Η 525508,870 4162778,236 
Θ 525519,671 4162780,254 
Ι 525541,543 4162765,352 
Κ 525546,986 4162753,355 
Λ 525547,890 4162740,484 
Μ 525557,634 4162720,184 
Ν 525564,167 4162698,156 
Ξ 525575,967 4162638,222 
Ο 525576,281 4162606,126 
Π 525556,392 4162574,698 
Ρ 525516,809 4162571,419 
Σ 525499,131 4162575,079 
Τ 525481,372 4162583,344 
Υ 525475,548 4162581,064 
Φ 525447,095 4162533,305 
Χ 525391,278 4162515,415 
Ψ 525353,747 4162602,817 
Ω 525349,388 4162622,702 
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Από πλευράς χρήσεων γης, η άµεση περιοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
φυσικών βοσκότοπων και εκτάσεων χορτολιβαδικής µορφής µικρής βιολογικής αξίας 
ενώ παράλληλα η αξία γης είναι µικρή και δεν σηµειώνεται ενδιαφέρον των κατοίκων 
για εκµετάλλευση ή αξιοποίηση (απουσία τουριστικών παραλίων). Από ιστορικής 
πλευράς το µοναδικό αξιοσηµείωτο στην ευρύτερη περιοχή είναι ο Αρχαιολογικός 
χώρος Ψαρόπυργου σε απόσταση περίπου 250m νοτιοανατολικά ο οποίος όµως δεν 
είναι άµεσα ορατός από το προτεινόµενο γήπεδο λόγω της ύπαρξης της 
κορυφογραµµής του Πάουρα ανάµεσα στον Χ.Υ.Τ.Α. και στον αρχαιολογικό χώρο. 
Τέλος δεν παρατηρούνται οικισµένες εκτάσεις σε µια ακτίνα 1km περιµετρικά του 
χώρου. Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων προκύπτει ότι ο χώρος εγκατάστασης 
του έργου, εκτός από αποµακρυσµένος είναι επιπλέον και οπτικά αποµονωµένος 
λόγω της ύπαρξης περιµετρικά υψηλών λόφων και κορυφογραµµών και κατά 
συνέπεια δεν αναµένονται προβλήµατα οπτικής όχλησης. 

Από γεωλογικής άποψης, οι σχηµατισµοί που δοµούν το νησί είναι: 

� Ολόκαινο – Αλουβιακές αποθέσεις 
� Τριαδικό – Ιουρασικό – Ασβεστόλιθοι. Στιφροί, κρυσταλλικοί, 

παχυστρωµατώδεις έως άστρωτοι, κατά θέσεις δολοµιτικοί, λευκού έως 
τεφρού χρώµατος, στη βάση καστανού, µε ελαφρά σχιστότητα στους 
ανώτερους ορίζοντες συνέπεια ασθενούς µεταµορφώσεως. 

� Μεταµορφωµένο σύστηµα πετρωµάτων. Παρουσιάζεται έντονα πτυχωµένο 
και αποτελείται από µάρµαρα µεσοκρυσταλλικά έως χονδροκρυσταλλικά, 
γνεύσιους και σχιστόλιθους και εµφανίσεις σιδηροµαγγανιούχων 
µεταλλευµάτων. 

Σχετικά µε την τεκτονική, χαρακτηριστικά είναι τα ρήγµατα Β∆-ΝΑ διεύθυνσης που 
διατρέχουν την νήσο. Τα ρήγµατα αυτά αποτελούν το κύριο σύστηµα ρηξιγενών 
επιφανειών της Κέας ενώ τα ρήγµατα µε διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ παρότι διατρέχουν 
ολόκληρο το µήκος της νήσου είναι πολύ αραιότερα και πιθανότατα συσχετίζονται µε 
τις αξονικές δοµές των πτυχώσεων. Σε ότι αφορά την υδρογεωλογία, η περατότητα 
των µαρµάρων είναι σηµαντική, ενώ οι γνεύσιοι και οι σχιστόλιθοι που αποτελούν και 
το υπόβαθρο του εξεταζόµενου έργου, θεωρούνται πρακτικά αδιαπέρατοι ή 
εκλεκτικής κυκλοφορίας σχηµατισµοί. 

3.2 Μορφολογία Εξυπηρετουµενης Περιοχής & Θεσης του Εργου 

Η Κέα γενικά είναι ορεινό νησί, αλλά δεν της λείπουν και µερικές εύφορες περιοχές 
µε άφθονο νερό, όπως ο κάµπος των Ποισσών και ο Μυλοπόταµος, καθώς και 
γόνιµα οροπέδια και κοιλάδες. Το πιο ψηλό βουνό του νησιού είναι ο Προφήτης 
Ηλίας (568m). Κοντά στη θάλασσα είναι γυµνή από δέντρα, όµως στο εσωτερικό 
είναι κατάφυτη από βελανιδιές. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Ιουλίδα κτισµένη 
αµφιθεατρικά στη θέση της αρχαίας Ιουλίδας. Απέχει 5,5km από την Κορησσία, που 
είναι το κεντρικό λιµάνι του νησιού. Άλλοι αξιόλογοι οικισµοί είναι το Βουρκάρι, 
γραφικό ψαροχώρι κοντά στην Κορησσία, ο Οτζιάς, τα Ελληνικά, η Κατωµεριά, η 
Παραµεριά και άλλοι µικρότεροι οικισµοί. 
Οι ακτές της νήσου εµφανίζουν έντονο διαµελισµό, σχηµατίζοντας πολυάριθµους  
όρµους και κολπίσκους. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους όρµους Τρεις Αµµουδιές, 
Οτζιά, Καστριανής, Ποίσσες, Σπαθί κλπ. 

Η επιλεγείσα, για την κατασκευή του έργου, θέση εντοπίζεται στη δυτική πλευρά της 
νήσου, δυτικά του οικισµού της Αγ. Μαρίνας και έχει έκταση 38,6 στρέµµατα 
περίπου. Πρόκειται για µία µισγάγγεια που αποτελεί ουσιαστικά την αρχή λεκάνης 
απορροής. Η γεωµετρία του χώρου είναι ικανοποιητική για την εγκατάσταση του 
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έργου και οι φυσικές κλίσεις που σηµειώνονται είναι της τάξης του 1:2,5 έως 1:3. 

3.3 Πλησιέστεροι Οικισµοί Στη Θεση Του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι πλησιέστεροι οικισµοί σε ευθεία απόσταση από τον υπό µελέτη χώρο είναι οι 
εξής: 

1. Ιουλίδα περίπου 7 km    

2. Ποιήεσσα περίπου 4  Km  

 

3.4 Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά στοιχεία  

3.4.1 Γεωλογικά ∆εδοµένα 

Στην Γεωλογική δοµή της νήσου Κέας, σύµφωνα και µε στοιχεία του Γεωλογικού 
Χάρτη του ΙΓΜΕ συµµετέχουν: 

• Μεταµορφωµένα πετρώµατα. 

• Μαγµατικά πετρώµατα. 

• Τεταρτογενή ιζήµατα. 
Η οµάδα µεταµορφωµένων διαχωρίζεται σε δύο ενότητες. Η κατώτερη συγκροτείται 
από σχιστόλιθους (γλαυκοφανπικούς «µπλε» και κυρίως χαλαζιακούς – χλωριτικούς 
κλπ, σε διάφορες αναλογίες), γνευσιοσχιστολίθους, γνευσίους και µάρµαρα. 

Τα µαγµατικά πετρώµατα σε σχέση µε τα µεταµορφωµένα διαιρούνται σε 4 
κατηγορίες: 

• Συντεκτονικοί µαγµατίτες της κατώτερης σειράς. Σπάνιες εµφανίσεις 
φακοειδών παρεµβολών ή κοιτών γαββρικού-γαββροδιορπικού και 
γρανοδιοριτικού τύπου. 

• Συνιζηµατογενείς µαγµατίτες  (οφιόλιθοι) της ανώτερης σειράς. 
Σερπεντινιωµένοι υπερβασίτες (90%) και γάββροι. Συνοδεύουν σταθερά 
τους πράσινους σχιστόλιθους. Ανάµειξη σερπενίτη και ανθρακικών 
κυρίως ιζηµάτων, σε κατάλληλες τεκτονικά ζώνες. 

• Υστεροτεκτονικοί-µετατεκτονικοί πλουτωνίτες. Γρανίτες και 
γρανοδιορίτες ενός βαθύλιθου, ο οποίος περιβάλλεται από 
µεταµορφωµένα και των δύο σειρών, τριγωνικού σχήµατος µε ιδιαίτερα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά. 

• Νεοηφαιστίτες. Πολύ µικρές εµφανίσεις φλεβών και σωρών.  
Στα τεταρτογενή απαντώνται: 

• Τα στρώµατα του µαργαϊκού ασβεστόλιθου.  

• Μικρές εµφανίσεις συµπαγών-χαλαρών ψαµµιτών. 

• Σύγχρονες αποθέσεις. Πλευρικά κορήµατα και χειµάρριες αποθέσεις. 
Η τεκτονική των πτυχών είναι χαρακτηριστική και στην Κέα. Ένα κύριο αντίκλινο 
αξονικής διεύθυνσης Β∆-ΝΑ κατά µήκος της νήσου στρέφεται και βυθίζεται οµαλά 
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προς ΒΑ. 

 

3.4.2 Υδρογεωλογία 
Σε ότι αφορά τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηµατισµών, που 
δοµούν το νησί, αξίζει να σηµειωθεί η περατότητα των µαρµάρων και η µη 
περατότητα των γνεύσιων και των σχιστολίθων. Οι διερρηγµένες ζώνες 
παρουσιάζουν κάπως µεγαλύτερη υδροπερατότητα ενώ ασθενείς τοπικές 
υδροφορίες εµφανίζονται όπου σχηµατίζεται επιφανειακή ζώνη αποσάθρωσης. 

 

3.4.3 Σεισµικότητα 
Σύµφωνα µε τα νέα σεισµολογικά δεδοµένα, που οδήγησαν στην αναθεώρηση του 
σεισµικού χάρτη της Ελλάδος (βλ. Σχήµα 2-1), η περιοχή της Κέας κατατάσσεται στη 
ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας Ι, δηλαδή στην κατηγορία εκείνη στην οποία οι 
σεισµολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και δεν απαιτούν παραπέρα λεπτοµερείς 
έρευνες για το σεισµολογικό πρόβληµα. Ο συντελεστής σεισµικής επιβάρυνσης για 
τη ζώνη Ι έχει ορισθεί ίσος µε 0,16. 

 

 

 

Σχήµα 2-1: Νέος Χάρτης Σεισµικής Επικινδυνότητας 

 

Από άποψης σεισµικής επικινδυνότητας τα εδάφη κατατάσσονται σε πέντε 
κατηγορίες Α, Β, Γ, ∆ και Χ. Το έδαφος στην περιοχή χωροθέτησης του Χ.Υ.Τ.Α. 
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κατατάσσεται στην κατηγορία Α (βραχώδεις ή ηµιβραχώδεις σχηµατισµοί) όπου δεν 
αναµένονται προβλήµατα κατά την διάρκεια εκσκαφών και δόµησης µε την επιλογή 
κατάλληλου συντελεστή θεµελίωσης. 

3.5 Κλιµατολογικά και Μετεωρολογικά Στοιχεία  

3.5.1 Κλιµατολογικά στοιχεία 

Στην περιοχή µελέτης οι επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες είναι όµοιες µε αυτές 
που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων. Από Βιοκλιµατικής άποψης, 
η περιοχή ανήκει στον εύκρατο τύπο του χερσαίου Μεσογειακού κλίµατος µε 
125<Χ<150 (Χ= Αριθµός βιολογικώς ξηρών ηµερών κατά τη θερµή και ξηρή περίοδο) 
και µε ηµίξηρο χειµώνα. 

Η µέση ετήσια θερµοκρασία της Κέας κυµαίνεται µεταξύ 11οC και 25οC, κατά 
συνέπεια δεν υπάρχουν ακραίες θερµοκρασιακές καταστάσεις. Θερµότεροι µήνες 
είναι ο Ιούλιος (25οC) και ψυχρότερος ο Ιανουάριος (12,5οC). Από άποψη αλλαγής 
θερµοκρασίας, η εντονότερη παρατηρείται µεταξύ Μαΐου και Ιουνίου ενώ το 
Φθινόπωρο εµφανίζεται θερµότερο από την Άνοιξη. Η ηλιοφάνεια σε αυτήν την 
περιοχή των Κυκλάδων είναι από τις µεγαλύτερες της χώρας σε διάρκεια. 

Πίνακας 2-1: Μέση µηνιαία – Μέση ετήσια θερµοκρασία  

Ιαν. Φεβ Μαρ Απρ. Mαι. Ιούν. Ιούλ Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεµ ∆εκ. Έτος 

12,10 12,10 13,20 16,50 20,60 25,00 26,90 26,50 24,10 19,90 15,90 13,30 177,0 

 

Η µέση σχετική υγρασία είναι 71% και κυµαίνεται από 69% το µήνα Ιούνιο έως 74% 
το µήνα Νοέµβριο. Οι συχνότεροι άνεµοι καθ’ όλη την διάρκεια του έτους είναι οι 
βόρειοι. Ιδιαίτερα δυνατοί άνεµοι κατά την περίοδο των καλοκαιρινών µηνών είναι τα 
µελτέµια. 

Η µέση ετήσια βροχόπτωση στο νησί της Κέας είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη 
άλλων νησιών των Κυκλάδων, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα να µην παρατηρούνται συχνά φαινόµενα έλλειψης νερού και να 
διευκολύνεται η άρδευση αγροτικών καλλιεργειών. 

Πίνακας 2-2: Μέσο µηνιαίο – ετήσιο ύψος βροχόπτωσης σε mm 

Οκτ. Νοεµ ∆εκ. Ιαν. Φεβ Μαρ Απρ. Mαι. Ιούν. Ιούλ Αύγ. Σεπτ. Έτος 

45,50 62,50 96,70 96,20 75,70 63,20 24,90 12,90 5,30 1,70 2,40 9,10 496,1 

 

Οι κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δεν αναµένεται να 
δηµιουργήσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα κατά την κατασκευή και λειτουργία του εν 
λόγω έργου. 

Ωστόσο για τις ανάγκες τις παρούσας µελέτης και την ασφαλή διαστασιολόγηση της 
εγκατάστασης, θα χρησιµοποιηθούν τα κλιµατολογικά στοιχεία του Σταθµού του 
Ελληνικού (και όχι π.χ της Σύρου, που είναι πλησιέστερος, λόγω έλλειψης 
στοιχείων), τα οποία σύµφωνα µε την ΕΜΥ, είναι τα εγκυρότερα, δεδοµένης της 
µεγάλης και ολοκληρωµένης χρονοσειράς παρατηρήσεων (τιµές 50ετίας). Στο 
πλαίσιο αυτό για τις ανάγκες υπολογισµού του υδατικού ισοζυγίου για τον 
υπολογισµό των στραγγισµάτων θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τιµές, ενώ για τη 
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διστασιολόγηση των αγωγών συλλογής καθώς και για τη δεξαµενή συλλογής-
προεπεξεργασίας θα ληφθούν οι δυσµενέστερες τιµές της 50ετίας µε βάση την 
όµβρια καµπύλη όπως αυτή προκύπτει από τους σχετικούς υπολογισµούς. 

 

Πίνακας 2-1: Μέση µηνιαία – Μέση ετήσια θερµοκρασία νήσου Κέας 

Ιαν. Φεβ Μαρ Απρ. Mαι. Ιούν. Ιούλ Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεµ ∆εκ. 

10,3 10,6 12,3 15,9 20,7 25,2 28,0 27,8 24,2 19,5 15,4 12,0 

Πηγή: ΕΜΥ 2010 

Πίνακας 2-2: Μέσο µηνιαίο – ετήσιο ύψος βροχόπτωσης σε mm 

Οκτ. Νοεµ ∆εκ. Ιαν. Φεβ Μαρ Απρ. Mαι. Ιούν. Ιούλ Αύγ. Σεπτ. Έτος 

47,85 38,67 44,47 23,05 13,20 5,47 5,86 6,99 10,1
8 

43,4
2 

63,86 61,49 364,51 

Πηγή: ΕΜΥ 2010 
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4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 

4.1 ∆ηµογραφικά Στοιχεία 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής πληθυσµού, που 
πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2001 στη χώρα µας, ο ∆ήµος Κέας διαθέτει 2.417 
µόνιµους κατοίκους έναντι των 1.787 κατοίκων που είχε κατά την προηγούµενη 
απογραφή του 1991, σηµειώνοντας έτσι µέση ετήσια αύξηση πληθυσµού της τάξης 
του 3,3%. Από διοικητικής άποψης ο ∆ήµος Κέας αποτελείται από τα δηµοτικά 
διαµερίσµατα της Ιουλίδας και της Κορησσίας στα οποία ο µόνιµος πληθυσµός 
ανέρχεται στους 1.536 και 881 κατοίκους αντιστοίχως, αντί των 1.245 και 542 
κατοίκων που καταγράφηκαν στην απογραφή του 1991. 

Η σαφής άνοδος του πληθυσµού, κατά την τελευταία δεκαετία, οφείλεται στις 
αναπτυξιακές τάσεις που έχουν διαµορφωθεί στο νησί, παρέχοντας έτσι δυνατότητες 
απασχόλησης στους ντόπιους κατοίκους.  

Η Ν.Κέα αποτελεί παραθεριστικό θέρετρο και έχει αξιοποιηθεί τουριστικά. Μάλιστα 
κατά την τουριστική περίοδο, που στην προκειµένη περίπτωση διαρκεί περίπου 120 
ηµέρες/έτος, παρατηρούνται σηµαντικές πληθυσµιακές διακυµάνσεις. Όταν 
σηµειώνεται το µέγιστο της τουριστικής κίνησης, ο συνολικός πληθυσµός του νησιού 
ανέρχεται στους 24.000 κατοίκους περίπου. Σε ότι αφορά τον µέσο συνολικό 
πληθυσµό της τουριστικής περιόδου, αυτός  διαµορφώνεται στους 15.000 κατοίκους 
περίπου. 

Τα παραπάνω πληθυσµιακά στοιχεία που αφορούν τον ∆ήµο Κέας συνοψίζονται 
στον Πίνακα 3.1 και στο Σχήµα 3.1 που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 3-1 :  Πληθυσµιακά στοιχεία ∆ήµου Κέας 

∆ήµος 

Μόνιµος  
πληθυσµός 
(απογραφή 

1991) 

Μόνιµος  
πληθυσµός  
(απογραφή 

2001) 

Μέσος 
συνολικός 

πληθυσµός 
τουριστικής  

περιόδου 

Μέγιστος 
συνολικός 

πληθυσµός  
τουριστικής  

περιόδου 

Κέας 1.787 2.417 15.585 21.585 
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Σχήµα 3-1 : Πληθυσµιακά στοιχεία ∆ήµου Κέας 

Ο µόνιµος πληθυσµός δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος στο νησί, αλλά 
εµφανίζεται συγκεντρωµένος κυρίως στους οικισµούς της Ιουλίδας και της 
Κορησσίας.  Πιο αναλυτικά η κατανοµή του µόνιµου πληθυσµού στους οικισµούς του 
∆ήµου Κέας, σύµφωνα πάντα µε την πρόσφατη απογραφή του 2001, παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 3-2. 

Πίνακας 3-2 : Κατανοµή του µόνιµου πληθυσµού του ∆ήµου Κέας σύµφωνα µε την 
απογραφή του 2001 

∆ήµος Κέας 
∆.∆. Οικισµός Πληθυσµός Οικισµός Πληθυσµός 

Ιουλίδα 701 Κάτω Μεριά 26 
Αγ. Μαρίνα 8 Κοκκινάδα 50 
Αγ. Μαύρα 28 Κούνδουρος 58 

Αγ. Θεόδωρος 43 Λιγιά 10 
Αγ. Νικόλαος 31 Μύλοι 21 
Αγ. Συµεών 56 Ορκός 5 

Αστράς 13 Πέρα Μεριά 51 
Ελληνικά 52 Ποίσσες 136 

Ζωοδόχος 
Πηγή 

24 Πλαγιά 18 

Καµπί 8 Σπαθί 14 
Καστανιές 109 Σταυρουδάκι 41 

∆.∆. 
Ιουλίδας 

Καστριανή 14 Χαβούνα 19 
Συνολικός πληθυσµός ∆.∆. Ιουλίδας: 1.536 

Κορησσία 555 Μαύρο 25 
Βουρκάρι 94 Μελισσάκι 11 
Κάλαµος 13 Μυλοπόταµος 47 
Κουκουβάγια 20 Οτζιάς 71 
Μακρόνησος 5 Φωτηµάριο 19 

∆.∆. 
Κορησσία

ς 

Μαράδες 21  
Συνολικός πληθυσµός ∆.∆. Κορησσίας: 881 

Συνολικός πληθυσµός ∆. Κέας: 2.417 

 

4.2 Εξυπηρετουµενος Πληθυσµος 

Το νέο έργο διαχείρισης µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων πρόκειται να 
εξυπηρετήσει το σύνολο του πληθυσµού, µόνιµου και εποχικού, της Ν. Κέας. Οι 
εξυπηρετούµενοι οικισµοί και η κατανοµή του µόνιµου πληθυσµού σε αυτούς, 
σύµφωνα µε στοιχεία της τελευταίας απογραφής (έτος 2001), έχουν παρατεθεί στους 
Πίνακες 3.1 και 3.2. Στην ίδια παράγραφο γίνεται επίσης αναφορά και στον κατ’ 
εκτίµηση σηµερινό εποχικό πληθυσµό αλλά και στη διάρκεια της τουριστικής 
περιόδου. 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης και για την εκτίµηση της πληθυσµιακής εξέλιξης 
υιοθετούνται οι ακόλουθες παραδοχές: 
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• Μόνιµοι κάτοικοι. Η µέση ετήσια αύξηση πληθυσµού κατά την 
δεκαετία 2004 έως και 2013 λαµβάνεται ίση µε 1,20% ενώ για την 
δεκαετία 2014 έως και 2023 λαµβάνεται ίση µε 1,00%. 

• Εποχιακοί κάτοικοι – διερχόµενοι. Ισχύουν τα ίδια ποσοστά 
αύξησης του πληθυσµού που ισχύουν και για τους µόνιµους. 

Τα πληθυσµιακά στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό των 
παραγόµενων απορριµµάτων και τα οποία αφορούν τόσο το µόνιµο όσο και τον 
εποχικό πληθυσµό συνοψίζονται στη συνέχεια: 
 

• Μόνιµος πληθυσµός βάσει της απογραφής του 2001 → 2.417 κατ. 

• Εκτιµώµενος µόνιµος πληθυσµός για το έτος 2004  → 2.505 κατ. 

• Εκτιµώµενος µόνιµος πληθυσµός για το έτος 2013  → 2.789 κατ. 

• Εκτιµώµενος µόνιµος πληθυσµός για το έτος 2014  → 2.817 κατ. 

• Εκτιµώµενος µόνιµος πληθυσµός για το έτος 2023  → 3.081 κατ. 

• Εκτιµώµενος µέσος αριθµός επισκεπτών για το έτος 2004 → 15.585 
κατ.  

• Εκτιµώµενος µέσος αριθµός επισκεπτών για το έτος 2013 → 17.351 
κατ. 

• Εκτιµώµενος µέσος αριθµός επισκεπτών για το έτος 2014 → 17.525 
κατ. 

• Εκτιµώµενος µέσος αριθµός επισκεπτών για το έτος 2023 → 19.167 
κατ. 

 (Σηµειώνεται ότι η τουριστική περίοδος στη Ν.Κέα διαρκεί προσεγγιστικά 120 ηµέρες 
το χρόνο και σηµειώνεται κατά τους θερινούς µήνες) 

 

 

4.3 Ποιοτικά και Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Απορριµµάτων 

4.3.1 Σύνθεση απορριµµάτων 

Στην Ν. Κέα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις για τον προσδιορισµό της 
ποιοτικής σύστασης των παραγόµενων απορριµµάτων. Στον ακόλουθο πίνακα 
παρουσιάζεται η ποιοτική σύσταση δηµοτικών απορριµµάτων διαφόρων περιοχών 
της Ελλάδας που οµοιάζουν µε την Κέα. 
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Πίνακας 3.3:  Ποιοτική Σύσταση δηµοτικών απορριµµάτων σε διάφορες περιοχές και 
δήµους της Ελλάδας (Πηγές: ΠΕΡΠΑ, 1980 – Σκορδίλης, 1986 – Παπαχρήστου κ.α., 

1989 – Λέκκας κ.α., 1991 – Λώλος κ.α., 1995 – Γιαννακοπούλου, 1993) 

Περιοχές 
Συστατικά 

∆ήµος 
Ρόδου 

∆ήµος 
Κω 

Κοινότητε
ς Κω 

∆ήµος 
Χανίων 

∆ήµος 
Νάξου 

Ζυµώσιµα (% κ.β.) 41,6 37,3 39,8 55,2 48,3 

Χαρτί (% κ.β.) (1) 13,6 25,0 23,5 19,1 21,6 

Μέταλλα (% κ.β.) (2) 10,5 5,4 5,3 3,7 3,4 

Γυαλί (% κ.β.) 12,6 12,3 9,6 4,0 5,8 

Πλαστικά (% κ.β.) (3) 11,7 10,9 11,4 8,3 9,4 

Λοιπά άκαυστα (% κ.β.) 
(4) 

5,8 4,7 4,9 5,9 7,0 

Λοιπά καύσιµα (% κ.β.) 
(5) 

4,2 4,6 4,9 3,8 4,5 

Ειδ. βάρος (kg/m3) 119,8 113 113,1 137,9 121,9 

∆hκατώτερη (KJ/kg) 4.844 7.289 7.089 7.071 7.678 

Επεξηγήσεις: (1) Χαρτί εκτύπωσης, Χαρτόνι, Συσκευασία, Άλλα χαρτιά 
(2) Σιδηρούχα, Αλουµίνιο, Μπαταρίες 
(3) PE-φύλλο, PVC, PET 
(4) Αδρανή  
(5) Ύφασµα, ∆έρµα, λάστιχο, ξύλο, χόρτα ξερά 

Σηµείωση: Από τις περιοχές του Πίνακα 3.3 θεωρούµε ότι η ποιοτική σύσταση των 
απορριµµάτων της Νήσου Νάξου οµοιάζει περισσότερο προς την περιοχή µελέτης. 

4.3.2 Ποσότητες απορριµµάτων 

Για την περίπτωση της Κέας και µετά από εκτίµηση των προαναφερθέντων 
παραµέτρων, της κείµενης βιβλιογραφίας και επικοινωνία µε τους αρµόδιους 
δηµοτικούς φορείς, ελήφθησαν οι ακόλουθοι συντελεστές ΜΠΑ οι οποίοι εκφράζονται 
σε kg ανά κάτοικο και ηµέρα: 

• 0,7 kg/cap.day → Μόνιµος πληθυσµός 

• 1,0 kg/cap.day → Εποχιακός πληθυσµός 

Με βάση τα παραπάνω, οι ποσότητες απορριµµάτων που εκτιµάται ότι θα 
παραχθούν, καθώς και οι αντίστοιχοι όγκοι απορριµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη ένα 
µέσο βαθµό συµπίεσης ίσο µε 800 kg/m3, είναι οι ακόλουθοι: 
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Πίνακας 3-9: Εκτίµηση Ποσοτήτων Απορριµµάτων νήσου Κέας (σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην ΜΠΕ) 

 
∆εκαετία 2004-2013 ∆εκαετία 2014-2023 Συνολική ∆ιάρκεια 

Ζωής Χ.Υ.Τ.Α. 
Συνολική Ποσότητα 

(σε tn) 
26.502 tn 29.531 tn 56.034 tn 

Συνολική Ποσότητα 
(σε m3) 

33.128 m3 36.914 m3 70.042 m3 

Μέσες ετήσιες τιµές 
(σε tn) 

2.650 tn 2.953 tn 2.802 tn 

Μέσες ετήσιες τιµές 
(σε m3) 

3.313 m3 3.691 m3 3.502 m3 

 

Οι ποσότητες σχεδιασµού συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα. 
 

Πίνακας 3-10: Ποσότητες 20ετίας 2004-2023 σύµφωνα µε την ΜΠΕ 

Συνολική 
ποσότητα 

απορριµµάτων 

Μέση ετήσια 
ποσότητα 

απορριµµάτων  

Μέση εβδοµαδιαία 
ποσότητα 

απορριµµάτων 

Μέση ηµερήσια 
ποσότητα 

απορριµµάτων   

(tn) (tn/έτος)  (tn/εβδοµάδα) (tn/ηµέρα) 

2004 - 2013 26.502 2.650 50,9 7,3 

2014 - 2023 29.531 2.953 56,8 8,1 
20ετία 56.034 2.801 53,9 7,7 

 

Ωστόσο, οι παραπάνω υπολογισµοί αφορούν σε µεγάλο βαθµό ένα προηγούµενο 
διάστηµα, δεδοµένου ότι από αυτούς προκύπτει ότι η έναρξη λειτουργίας του έργου 
θα γίνει το 2004. Με τις σηµερινές εκτιµήσεις θεωρείται ότι το νωρίτερο (µε 
συντηρητικούς υπολογισµούς) που θα µπορέσει να λειτουργήσει η εγκατάσταση είναι 
το έτος 2014 (αφού πρέπει να συνυπολογιστεί, ο χρόνος ωρίµανσης - εγκρίσεις 
χρηµατοδότησης κλπ, περίοδος διαγωνισµού, περίοδος κατασκευής κλπ.). 

Ακολουθώντας λοιπόν την ίδια φιλοσοφία, όπως και προηγούµενα, για την εικοσαετία 
2014-2033 που προβλέπεται να λειτουργήσει το έργο οι εκτιµώµενες ποσότητες είναι 
οι ακόλουθες: 

 

Πίνακας 3-11: Εκτιµώµενες Ποσότητες σχεδιασµού και λειτουργίας ΧΥΤΑ για την 20ετία 
2014-2033 

Έναρξη και 
Ετη 

λειτουργίας Έτη 
Απορρίµµατα 
µονιµων (tn) 

Απορρίµµατα 
Εποχιακών (tn) 

Σύνολο Απορριµµάτων 
έτους (tn) 

 2004 640 1870 2510 
 2005 648 1893 2540 
 2006 655 1915 2571 
 2007 663 1938 2602 
 2008 671 1962 2633 
 2009 679 1985 2665 
 2010 688 2009 2696 
 2011 696 2033 2729 
 2012 704 2057 2762 
 2013 713 2082 2795 
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1 2014 720 2103 2823 
2 2015 727 2124 2851 
3 2016 734 2145 2879 
4 2017 742 2167 2908 
5 2018 749 2188 2937 
6 2019 756 2210 2967 
7 2020 764 2232 2996 
8 2021 772 2255 3026 
9 2022 779 2277 3057 

10 2023 787 2300 3087 
11 2024 795 2323 3118 
12 2025 803 2346 3149 
13 2026 811 2370 3181 
14 2027 819 2393 3212 
15 2028 827 2417 3245 
16 2029 836 2441 3277 
17 2030 844 2466 3310 
18 2031 852 2491 3343 
19 2032 861 2515 3376 
20 2033 870 2541 3410 

  

Συµπερασµατικά λοιπόν, για την κάλυψη των αναγκών της επόµενης 20ετίας, και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι κάθε στρώµα εναπόθεσης (ταµπάνι), ύψους 2~3 m, θα 
διαστρώνεται µε γαιώδες υλικό επικάλυψης, µέσου πάχους 10-15 cm, εκτιµάται ότι η 
απαιτούµενη καθαρή χωρητικότητα του Χ.Υ.Τ.Α. Κέας θα πρέπει να είναι 89.346 m3, 
χωρίς στον όγκο αυτό να περιλαµβάνονται οι όγκοι που καταλαµβάνουν οι στρώσεις 
φυσικού και τεχνητού γεωλογικού φραγµού και στράγγισης, καθώς και η συνολική 
στρώση τελικής επικάλυψης, µετά την πλήρωση του χώρου µε απορρίµµατα και το 
πέρας της λειτουργίας του. 

 

4.4 ∆ιάρκεια Λειτουργίας του ΧΥΤΑ  

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέας σχεδιάζεται µε βάση την ετήσια παραγωγή απορριµµάτων της 
εξυπηρετούµενης περιοχής, όπως προκύπτει από εκτιµήσεις λαµβάνοντας υπόψη το 
µόνιµο και τον εποχιακό πληθυσµό, η οποία ανέρχεται σε 2.823 τόνους (έτος 2014 – 
έναρξη λειτουργίας) έως 3.410 τόνους (τελευταίο έτος λειτουργίας  2033) .  

Θεωρώντας ότι η τελική πυκνότητα των απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. θα είναι 
0,8tn/m3, προκύπτει ότι ο όγκος των απορριµµατικών αποθέσεων θα είναι: 
 
Για το έτος  2014:  

V1 = 2.823tn/έτος / 0,8tn/m3 = 3.528m3/έτος 
 
Για το έτος  2033:  

V1 = 3.410tn/έτος / 0,8tn/m3 = 4.263m3/έτος 
 
 

Επίσης, θεωρώντας ότι το υλικό επικάλυψης ανέρχεται σε ποσοστό 15% του 
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συνολικού όγκου των απορριµµάτων προκύπτει ότι: 
 
Για το έτος  2014:  

V2 = 3528* 15% =529m3/έτος 
 
Για το έτος 2033:  

V2 = 4.263* 15% = 639 m3/έτος 

 

Τελικά, ο συνολικός όγκος απορριµµάτων και υλικού επικάλυψης στο Χ.Υ.Τ.Α. θα 
είναι: 
 
Για το έτος 2014:  

Vαπορριµµάτων = V1 + V2 = 4058 m3/έτος 
 
 
Για το έτος  2033:  
 

Vαπορριµµάτων = V1 + V2 = 4.902m3/έτος 

 

Με βάση τα χαρακτηριστικά του µελετώµενου χώρου το κύτταρο υγειονοµικής ταφής 
θα δεχθεί απορριµµατικές αποθέσεις για διάστηµα τουλάχιστον 20 ετών δηλαδή 
συνολικές αποθέσεις απορριµµάτων και υλικού επικάλυψης (µη 
συµπεριλαµβανοµένων των στρώσεων στεγάνωσης και τελικής κάλυψης) 
τουλάχιστον 89.346m3 όπως αποτυπώνεται στον επόµενο πίνακα: 

 

Πίνακας 3-12: ∆ιάρκεια Ζωής & Όγκος ΧΥΤΑ για την 20ετία 2013-2032 

Έτη

Σύνολο 
Απορριµµάτων έτους 
(tn)

Ετήσιες 
ποσότητες σε 
m3

Υλικό 
επικάλυψης 
15%

Συνολική ετήσια 
ποσότητα σε m3

Ετήσιο 
Άθροισµα σε 
m3

1 2.823 3.528 529 4.058 4.058
2 2.851 3.564 535 4.098 8.156
3 2.879 3.599 540 4.139 12.295
4 2.908 3.635 545 4.181 16.476
5 2.937 3.672 551 4.222 20.698
6 2.967 3.708 556 4.265 24.963
7 2.996 3.745 562 4.307 29.270
8 3.026 3.783 567 4.350 33.621
9 3.057 3.821 573 4.394 38.015

10 3.087 3.859 579 4.438 42.452
11 3.118 3.898 585 4.482 46.935
12 3.149 3.937 590 4.527 51.462
13 3.181 3.976 596 4.572 56.034
14 3.213 4.016 602 4.618 60.652
15 3.245 4.056 608 4.664 65.316
16 3.277 4.096 614 4.711 70.027
17 3.310 4.137 621 4.758 74.785
18 3.343 4.179 627 4.806 79.591
19 3.376 4.221 633 4.854 84.444
20 3.410 4.263 639 4.902 89.346  
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4.5 Γενική ∆ιάταξη της Εγκατάστασης 

Οι απαιτήσεις σε διαθέσιµη έκταση δεν περιορίζονται στον «ενεργό Χ.Υ.Τ.Α.» καθώς 
πρέπει να χωροθετηθούν και τα απαιτούµενα έργα υποδοµής και προστασίας του 
περιβάλλοντος από τις λειτουργίες του Χ.Υ.Τ.Α., τα οποία περιλαµβάνουν: 

1. Περιµετρική αντιπυρική ζώνη µε δεντροφύτευση 

2. Περιµετρική περίφραξη 

3. Κτίριο ∆ιοίκησης - Ελέγχου 

4. Υπόστεγο συντήρησης οχηµάτων 

5. Πύλη εισόδου µε φυλάκιο 

6. Ζυγιστήριο µε γεφυροπλάστιγγα 

7. Χώρος δειγµατοληψίας απορριµµάτων 

8. Χώρος αναµονής απορριµµατοφόρων 

9. ∆εξαµενές ύδρευσης / άρδευσης και πυρόσβεσης 

10. Χώρος πλύσης τροχών οχηµάτων 

11. Προστατευτικά αναχώµατα 

12. Έργα  εσωτερικής οδοποιίας 

13. Χώρος προσωρινής απόθεσης ελαστικών 

14. Χωρος προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών 

15. Αποθήκη υγρών καυσίµων (πετρέλαιο) 

 

Η Γενική ∆ιάταξη του Χ.Υ.Τ.Α., θα περιλαµβάνει επίσης τα εξής: 

1. Τον κυρίως Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ή «ΕΝΕΡΓΟ Χ.Υ.Τ.Α.»  

2. Την αντιπληµµυρική προστασία του χώρου µε την κατασκευή κατάλληλου 

δικτύου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ όπου αυτό απαιτείται για την 

παροχέτευση εκτός του Χ.Υ.Τ.Α. των όµβριων, αλλά και δευτερευουσών τάφρων 

όπου θεωρείται απαραίτητο 

3. Τη χωροθέτηση ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

4. Τη χωροθέτηση ∆ΙΚΤΥΟΥ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

5. Την ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ του Χ.Υ.Τ.Α. που περιλαµβάνει τη σύνδεση της 

οδού προσπέλασης στον χώρο µε την εν ενεργεία λεκάνη απόθεσης και τις 

λοιπές εγκαταστάσεις του έργου. 
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6. Εγκατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 

Χ.Υ.Τ.Α. για τον έλεγχο της συµπεριφοράς του, τόσο κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του όσο και κατά τη φάση ανάπλασης και αποκατάστασής του. 

 

4.6 Έργα Υποδοµής 

Η κατασκευή του προγραµµατιζόµενου έργου περιλαµβάνει τις εξής εργασίες για την 
εύρυθµη λειτουργία του : 

Έργα υποδοµής 

Τα έργα υποδοµής του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. θα περιλαµβάνουν: 

• Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης του χώρου του κυττάρου απόθεσης,τη 

δηµιουργία κατάλληλου υπόβαθρου και κατάλληλων κλίσεων για την 

τοποθέτηση της στεγανωτικής στρώσης και τη συλλογή των παραγόµενων 

στραγγισµάτων µε φυσική ροή στα χαµηλότερα σηµεία του χώρου. 

• Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας για την αποφυγή επιφανειακών απορροών 

στο «σώµα» του Χ.Υ.Τ.Α.. 

• Έργα οδοποιίας που αφορούν στην κατασκευή του εσωτερικού οδικού δικτύου 

σύνδεσης της εισόδου µε το εκάστοτε µέτωπο εργασιών απόρριψης και τις 

λοιπές εγκαταστάσεις. 

• Έργα αντιπυρικής προστασίας που αφορούν στην κατασκευή ουδέτερης ζώνης 

περιµετρικά του χώρου, µέσα στην οποία θα γίνουν και δενδροφυτεύσεις σε 

διάφορα σηµεία του χώρου για την προκάλυψη και οπτική του αποµόνωση. 

• Την περίφραξη του οικοπέδου, την πύλη εισόδου στον χώρο, το φυλάκιο 

πύλης, την εγκατάσταση ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας για τη ζύγιση των 

εισερχόµενων φορτίων απορριµµάτων (ΚΥΑ 29407/3508/02), την κατασκευή 

κτιρίου ∆ιοίκησης - Ελέγχου, την κατασκευή υπόστεγου συντήρησης οχηµάτων, 

την κατασκευή δεξαµενών ύδρευσης / άρδευσης και πυρόσβεσης, την 

κατασκευή ράµπας έκπλυσης των ελαστικών των απορριµµατοφόρων, την 

κατασκευή χώρου δειγµατοληψίας απορριµµάτων, την κατασκευή αποθήκης 

υγρών καυσίµων (πετρέλαιο), τον φωτισµό των οδών και εξωτερικών χώρων, 

την εγκατάσταση συστηµάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, την παροχή 

και διανοµή ηλεκ. ισχύος, την εγκατάσταση εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους (ΕΗΖ), τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και διάθεσης λυµάτων, τις 

εγκατασάσεις ύδρευσης, την αντικεραυνική προστασία του χώρου και των 

κτιρίων, την προµήθεια οχηµάτων (συµπιεστής απορριµµάτων, ελασικοφόρος 

φορτωτής και υδροφόρα) κλπ.  

 

Ειδικά έργα υποδοµής 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες: 
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• Κατασκευή σύνθετης στεγάνωσης του κυττάρου απόθεσης. 

• Κατασκευή συστήµατος συλλογής και έργα διαχείρισης στραγγισµάτων  

• Κατασκευή συστήµατος διαχείρισης βιοαερίου  

• Εγκατάσταση συστήµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του χώρου. 

 

Οδοποιϊα προσπέλασης προς το Χ.Υ.Τ.Α. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες: 

• Κατασκευή της οδού πρόσβασης για µήκος περίπου 540 µ. µέχρι την πύλη 

εισόδου της εγκατάστασης 

Όλα τα παραπάνω έργα θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία και στην Κ.Υ.Α. 

114218/97 και την εναρµόνισή της µε την οδηγία 99/31 µε την Η.Π 29407/3508/02 

και θα περιγραφούν ακολούθως. 
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5. ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ  

5.1 Εισαγωγή 

Για τη σωστή, άνετη και ορθολογική λειτουργία του χώρου, απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η κατάλληλη διαµόρφωση του πυθµένα και των πρανών της 
λεκάνης υποδοχής των απορριµµατικών αποθέσεων, µε σκοπό να δηµιουργηθεί 
οµαλή επιφάνεια, η οποία θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί 
ο Χ.Υ.Τ.Α.  

5.2 Φιλοσοφια Σχεδιασµου ∆ιαµορφωσεων Του Χώρου 

Ο χώρος όπου θα αναπτυχθεί το έργο αποτελεί µορφολογικά µισγάγγεια. Τα φυσικά 
πρανή της µισγάγγειας παρουσιάζουν γενικά µέτριες κλίσεις.  

Η φιλοσοφία του προτεινόµενου σχεδιασµού που παρουσιάζεται στην συνέχεια, 
στοχεύει στα εξής: 

• Να διαµορφωθούν τέτοιες κλίσεις σε ολόκληρη την λεκάνη, οι οποίες θα 
εξασφαλίζουν κατά πρώτο λόγο ευστάθεια στην τοποθέτηση του τεχνητού 
γεωλογικού φραγµού καθώς και στην τοποθέτηση και συγκράτηση όλων των 
στεγανοποιητικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, και κατά δεύτερο λόγο να 
εξασφαλίσουν την ωφέλιµη χωρητικότητα του χώρου 

• Να πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες εκσκαφές και να διαµορφωθεί πυθµένας 
κατά τρόπο τέτοιο που να εξυπηρετεί τη λειτουργία του δικτύου συλλογής των 
στραγγισµάτων. 

Στο όριο της λεκάνης θα κατασκευαστεί στέψη (αναβαθµός) προσβάσιµη και τάφρος 
απορροής οµβρίων.  Για την διάστρωση των απορριµµάτων θα διαµορφωθεί πλατό 
µε κατά µήκος κλίση της τάξης του 5%. Τα πρανή της λεκάνης θα διαµορφωθούν µε 
κλίση της τάξης του 1:2,5-1:3 (ύψος:µήκος). Οι διαµορφωµένες κλίσεις του πυθµένα 
και των πρανών είναι απαραίτητες για τη σωστή και γρήγορη αποµάκρυνση των 
στραγγισµάτων από το σώµα των απορριµµάτων. 

Ο περιµετρικός στη λεκάνη αναβαθµός έχει διττό χαρακτήρα. Αφενός αποτελεί 
«ανάχωµα» κυρίως για τα κατάντη σηµεία, αφετέρου αποτελεί τη «στέψη» της 
λεκάνης και επιτρέπει την απρόσκοπτη µετακίνηση στην περίµετρό της και την 
πρόσβαση µέσα σε αυτήν. Η περίµετρος της στέψης θα έχει πλάτος τουλάχιστον 4-5 
µέτρα ώστε να είναι εφικτή η κυκλοφορία οχηµάτων. Κρίνεται δε απαραίτητη για τους 
εξής λόγους: 

• Αυξάνει την χωρητικότητα της λεκάνης 

• Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους ολίσθησης του απορριµµατικού όγκου  

• Αποτελεί φυσικό όριο του κυττάρου απόθεσης και των λοιπών 
διαµορφώσεων, διευκολύνοντας σηµαντικά την ανάπτυξη του 
απορριµµατικού ανάγλυφου και τη διαχείριση των οµβρίων υδάτων του 
χώρου 

Στο τελικό στάδιο διαµόρφωσης του απορριµµατικού αναγλύφου του κυττάρου 
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απόθεσης, µορφολογικά, ο απορριµµατικός όγκος θα διαµορφωθεί σε ένα 
λοφώδους σχήµατος πρίσµα, το ύψος του οποίου δεν θα ξεπερνά κατά πολύ τα 
µέγιστα υψόµετρα του περιβάλλοντος της λεκάνης χώρου, προκειµένου να γίνει 
οµαλή εναρµόνισή του χώρου µε τις γειτνιάζουσες εκτάσεις. Οι κλίσεις των πρανών 
του τελικού αναγλύφου θα είναι της τάξης του 1:3 (υ:µ), ενώ στην οροφή του 
διαµορφωµένου τελικού ταµπανιού, διαµορφώνονται µικρές ρύσεις της τάξης 
τουλάχιστον του 3% ώστε να ρέουν τα νερά της βροχής και να κυλούν προς τις 
περιµετρικές τάφρους συλλογής των οµβρίων.  

Η πιο πάνω διάταξη των εργασιών, πέρα από το ότι είναι λειτουργική για τη 
δεδοµένη µορφολογία του χώρου, προσφέρεται επίσης και για την εύκολη 
εκµετάλλευση των υλικών ως υλικό επικάλυψης, αλλά και χωµατισµών για τις 
διάφορες εργασίες που λαµβάνουν χώρα εντός του ΧΥΤΑ, τα οποία θα προκύψουν 
από τις εκσκαφές. 

Τα υλικά των εκσκαφών θα τοποθετηθούν σε δανειοθαλάµους, και σε θέσεις που να 
διευκολύνεται η λήψη τους για τις απαιτούµενες εργασίες. Τα υλικά των εκσκαφών 
που δεν θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις λειτουργικές εργασίες του ΧΥΤΑ θα 
αποµακρυνθούν από το χώρο µε ευθύνη του αναδόχου του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Σύµφωνα µε τις ογκοµετρήσεις οι εκσκαφές για τη διαµόρφωση του κυττάρου 
απόθεσης ανέρχονται περίπου σε ποσότητα της τάξης των 28.200 m3 ενώ θα 
απαιτηθούν και επιχώσεις της τάξης των 39.700m3. Ανάλογα µε τον σχεδιασµό του 
κάθε υποψήφιου αναδόχου, οι τιµές αυτές µπορεί να είναι διαφορετικές.   

Το υλικό επικάλυψης (Υ.Ε) που απαιτείται για τις αποθέσεις της εικοσαετίας, 
ανέρχεται σε 15% του όγκου των αποβλήτων, χωρίς να περιλαµβάνεται το υλικό για 
την τελική κάλυψη του απορριµµατικού αναγλύφου.  

Επόµενα µε συνολική δυναµικότητα (για την 20ετία) 62.154τόνους και συµπίεση 
αποβλήτων που να καταλήγει σε ειδικό βάρος 0,8 τόνοι/ κυβικό µέτρο, ο όγκος των 
αποβλήτων είναι σχεδόν: 

- Όγκος αποβλήτων: 77.693 κυβικά µέτρα 
Το απαιτούµενο υλικό επικάλυψης είναι: 

- Όγκος υλικού επικάλυψης: 11.653 κυβικά µέτρα 
Ο συνολικός όγκος του απορριµµατικού ανάγλυφου είναι: 

- Όγκος απορριµµατικού ανάγλυφου: 89.346 κυβικά µέτρα 

Η διαµόρφωση του πυθµένα του χώρου είναι ενδεικτική. Η επιλογή της 
διαµόρφωσης του πυθµένα του κυττάρου απόθεσης, αποτελεί αντικείµενο µελέτης 
για τον κάθε διαγωνιζόµενο. Σε κάθε περίπτωση κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει επί 
ποινή αποκλεισµού να παρουσιάσει αναλυτικούς υπολογισµούς των χωµατουργικών 
εργασιών που θα λάβουν χώρα για τη διαµόρφωση του πυθµένα που αυτός 
προτείνει καθώς και αναλυτικό output υπολογισµού των χωµατισµών από το 
λογισµικό που χρησιµοποιεί. Οι συνολικές χωµατουργικές εργασίες που θα 
πραγµατοποιηθούν στο σύνολο του χώρου, θα πρέπει να παρουσιάζονται επί ποινή 
αποκλεισµού, σε ένα αναλυτικό ισοζύγιο χωµατισµών που θα περιλαµβάνεται στην 
τεχνική προσφορά του. Το ισοζύγιο χωµατισµών που θα παρουσιαστεί από τους 
διαγωνιζοµένους θα πρέπει κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισµού να 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Εργασίες διαµόρφωσης πυθµένα (εκσκαφές – επιχώσεις) 
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• Εργασίες διαµόρφωσης (εκσκαφές – επιχώσεις) έκτασης έργων διαχείρισης 
Στραγγισµάτων 

• Εργασίες διαµόρφωσης (εκσκαφές – επιχώσεις) περιοχής κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

• Εργασίες διαµόρφωσης οδών εξυπηρέτησης της εγκατάστασης 

• Χωµατουργικές εργασίες κατασκευής αντιπληµµυρικών έργων 

• ∆ανειοθάλαµος γαιώδους υλικού για υλικό επικάλυψης 

• Ποσότητα γαιώδους υλικού για έκτακτες ανάγκες 

 

Σε ότι αφορά το απορριµµατικό ανάγλυφο 

Με τις διαµορφώσεις που προτείνονται επιτυγχάνεται η απαιτούµενη χωρητικότητα 
του κυττάρου απόθεσης του ΧΥΤΑ για 20 τουλάχιστον χρόνια.  

Η διαµόρφωση του απορριµµατικού ανάγλυφου µπορεί να ακολουθήσει ήπιες 
κλίσεις εξασφαλίζοντας µεγάλη ευστάθεια σε κάθε περίπτωση και επισκεψιµότητα 
σε κάθε σηµείο του, ενώ στην οροφή του διαµορφωµένου τελικού ταµπανιού, 
διαµορφώνονται µικρές ρύσεις, κατ΄ ελάχιστον της τάξης του 3% ώστε να ρέουν τα 
νερά της βροχής και να κυλούν προς τις περιµετρικές τάφρους συλλογής των 
οµβρίων.  

Έτσι διευκολύνονται και οι µελλοντικές εργασίες αποκατάστασης που περιγράφονται 
στη συνέχεια. 
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6. ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6.1 ∆ιαµόρφωση υπόβασης στεγανωτικών και αποστραγγιστικών 
στρώσεων κυτταρου Αποθεσης 

Πριν από την κατασκευή / τοποθέτηση των συστηµάτων µόνωσης της λεκάνης 
ταφής των απορριµµάτων, είναι απαραίτητη η διαµόρφωση της επιφάνειας που θα 
προκύψει µετά από τις απαιτούµενες εκσκαφές. Η διαµόρφωση της επιφάνειας 
εκσκαφής αποσκοπεί: 

α)  Στην προετοιµασία της επιφάνειας έδρασης του τεχνητού γεωλογικού φραγµού 
(συµπυκνωµένη άργιλος ή άλλο ισοδύναµο υλικό) ώστε να επιτυγχάνεται 
ικανοποιητική επαφή µεταξύ της υπόβασης και του τεχνητού γεωλογικού φραγµού. 

β) Στην αποφυγή εκδήλωσης διαφορικών καθιζήσεων που είναι πιθανό να 
προκαλέσουν προβλήµατα στον τεχνητό γεωλογικό φραγµό.  

γ) Στη δηµιουργία των απαιτούµενων γενικών και ειδικών κλίσεων που θα 
εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία του συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων 
µελλοντικά. 

δ) Στη δηµιουργία ενός επιπλέον «φραγµού» ενάντια στην κατακόρυφη κίνηση των 
ρύπων. 

Στις περιοχές όπου θα απαιτηθούν εκσκαφές σε µικρό βάθος, για την προετοιµασία 
της επιφάνειας έδρασης του φραγµού, απαιτείται η αφαίρεση και αποµάκρυνση της 
φυτικής γης σε όλη την έκταση του πυθµένα που θα στεγανοποιηθεί και σε τέτοιο 
βαθµό που να εξασφαλίζεται ότι στην υπόβαση δεν έχει µείνει κανένα υπόλειµµα 
ριζικού συστήµατος που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη στεγανότητα του 
τεχνητού γεωλογικού φραγµού. Η προς αφαίρεση επιφανειακή φυτική γη θα είναι 
βάθους τουλάχιστον 30 cm σε όλη την έκταση που θα στεγανοποιηθεί.  

Στα σηµεία εκείνα όπου τα ριζικά συστήµατα εκτείνονται πέραν του βάθους των 30 
cm καθώς επίσης και στα σηµεία που θα διαπιστωθούν φακοί µε υψηλή 
διαπερατότητα, θα γίνεται τοπική αφαίρεση των ριζικών συστηµάτων ή των 
υδροπερατών φακών, αντίστοιχα. Τα δηµιουργηθέντα κενά θα πληρώνονται µε 
αργιλικό υλικό και θα συµπυκνώνονται κατά τρόπο παρόµοιο µε την κατασκευή του 
τεχνητού γεωλογικού φραγµού. 

Σε περίπτωση που η επιφανειακή έκταση των ριζικών συστηµάτων βάθους πέραν 
των 30 cm είναι σηµαντική επιβάλλεται µετά την αφαίρεση των και  ο ψεκασµός µε 
ειδικά φάρµακα - ζιζανιοκτόνα, ώστε να αποφευχθεί τελικά η ανάπτυξη εκ νέου 
φυτών που θα µπορούσαν να καταστρέψουν τοπικά το γεωλογικό φραγµό και ίσως 
τη γεωµεµβράνη.  

Η φυτική γη που θα αφαιρεθεί καθώς και οι χωµατισµοί που θα προκύψουν από τις 
εκσκαφές σε µεγάλο βάθος θα φορτωθούν, µεταφερθούν, εκφορτωθούν και 
αποθηκευτούν µε τρόπο που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά (σε 
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περίπτωση που τηρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές) ως υλικό επικάλυψης 
των απορριµµάτων ή/και αποκατάστασης του τοπίου µετά το πέρας της λειτουργίας 
του χώρου. Η αποθήκευση αυτή θα γίνει εκτός του χώρου απόθεσης των 
απορριµµάτων και εντός των ορίων του ΧΥΤΑ. 

Τόσο στην περιοχές αφαίρεσης των φυτικών όσο και στις περιοχές όπου 
προβλέπονται εκσκαφές σε µεγάλο βάθος, η προκύπτουσα επιφάνεια θα 
αναµοχλεύεται σε βάθος 30 cm περίπου και θα συµπυκνώνεται έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν καθιζήσεις. Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση των απαιτούµενων 
κλίσεων και η λειτουργία του συστήµατος αποστράγγισης.   

H συµπύκνωση της επιφάνειας εξοµάλυνσης θα γίνεται σε µία στρώση και ο βαθµός 
συµπύκνωσης θα είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε το 95 % της µέγιστης πυκνότητας 
κατά την Πρότυπη ∆οκιµή Proctor (βλ. ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12948 παρ. 5.2.1). 

 

6.2 Περιγραφή στεγανοποιητικών και αποστραγγιστικών στρώσεων  

Η στεγανοποίηση του πυθµένα περιλαµβάνει την κατασκευή τεχνητού γεωλογικού 
φραγµού (στρώση συµπυκνωµένης αργίλου ή τοποθέτηση ισοδύναµων συνθετικών 
υλικών) και την τοποθέτηση γεωµεµβράνης HDPE. Η αποστράγγιση της µάζας των 
απορριµµάτων από τα παραγόµενα στραγγίσµατα επιτυγχάνεται µε την κατασκευή 
στρώσης αποστράγγισης.  

Στη συνέχεια δίνεται αναλυτική περιγραφή των χρησιµοποιούµενων στεγανωτικών 
υλικών. 

 

6.2.1 Συµπυκνωµένη Άργιλος 

Πάχος και διαπερατότητα  

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΗΠ 29407/3508/16-12-2002 Απόφασης, το σύστηµα 
µόνωσης του πυθµένα και των περιµετρικών πρανών του ΧΥΤΑ πρέπει να πληροί 
τις απαιτήσεις υδροπερατότητας και πάχους οι οποίες όσον αφορά την προστασία 
του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, έχουν συνδυασµένο 
αποτέλεσµα τουλάχιστον ισοδύναµο µε εκείνο που προκύπτει από  k = 1x10-9 m/sec 
, πάχους ≥1 m. 

Προκειµένου να επιτευχθεί η παραπάνω ισοδυναµία θα πρέπει: 

H

k

H

k
m x m s x sσα ϕϕ

ϕϕσα
+ ≥ =

−1 1 10 1 109 9/ /    [1] 

όπου Ησα το πάχος συµπυκνωµένης αργίλου (m) 

kσα η διαπερατότητα της συµπυκνωµένης αργίλου (m/s) 

Ηφφ το πάχος του φυσικού γεωλογικού φραγµού έως τον υδροφόρο ορίζοντα (m) και 

kφφ η διαπερατότητα του φυσικού γεωλογικού φραγµού (m/s). 

Το ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος της συµπυκνωµένης αργίλου θα είναι Ησα = 0,5 m. 
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Η διαπερατότητα της στρώσης θα πρέπει να υπολογιστεί από τους διαγωνιζοµένους 
επί ποινή αποκλεισµού και σε κάθε περίπτωση, το προσφερόµενο πάχος της 
στρώσης πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις υδροπερατότητας της ΚΥΑ 114218/ 
1997.  

Το ελάχιστο απαιτούµενο πάχος περιορίζει τις εκσκαφές και παράλληλα αυξάνει την 
ωφέλιµη χωρητικότητα απορριµµάτων στο διαθέσιµο χώρο. 

Στην περίπτωση που αποδειχθεί τελικά ότι τα υλικά των δανειοθαλάµων της 
περιοχής του ΧΥΤΑ δεν εξασφαλίζουν την απαιτούµενη ποσότητα και ποιότητα 
αργίλου για την κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγµού, τότε είτε θα αναζητηθούν 
άλλοι δανειοθάλαµοι στην ευρύτερη περιοχή του έργου είτε θα γίνει βελτίωση των 
επί τόπου υλικών µε την προσθήκη µπεντονίτη. 

 

6.2.2 Χρήση άλλων υλικών 

Εφόσον τα διαθέσιµα υλικά δεν µπορούν να προσφέρουν την επιθυµητή 
διαπερατότητα άρα δεν κρίνονται κατάλληλα, τότε µπορεί να γίνει ανάµειξή τους µε 
επεξεργασµένα υλικά, όπως ο µπεντονίτης ή/και να χρησιµοποιηθούν και συνθετικά 
(πολυµερή) αφού προηγουµένως αποδειχθεί µε επαρκή αριθµό δοκιµών µέτρησης 
διαπερατότητας η ισοτιµία του υλικού, ως προς τον απαιτούµενο συντελεστή 
υδροπερατότητας. 

 

6.2.3 Γεωµεµβράνη HDPE 

Ως δεύτερη στεγανοποιητική στρώση στον πυθµένα θα τοποθετηθεί γεωµεµβράνη 
από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ονοµαστικού πάχους 2,0 mm.  

Η γεωµεµβράνη θα εδρασθεί απ’ευθείας επάνω στη συµπυκνωµένη άργιλο και θα 
καλύψει όλη την έκταση του πυθµένα του ΧΥΤΑ. Συγκεκριµένα η αγκύρωση της 
γεωµεµβράνης θα γίνει σε τάφρο περιµετρικά του κυττάρου απόθεσης. 

 

6.2.3.1 Στρώση Προστασίας της Γεωµεµβράνης 

Ο σκοπός της τοποθέτησης της στρώσης αυτής είναι η µηχανική προστασία της 
επάνω επιφάνειας της γεωµεµβράνης από τυχόν «πληγώµατα» της σε επαφή µε 
τους γωνιώδεις χάλικες της στρώσης αποστράγγισης. Η προστασία θα εξασφαλιστεί 
µε την τοποθέτηση γεωυφάσµατος προστασίας. 

• Γεωύφασµα Προστασίας 

Το γεωύφασµα προστασίας θα είναι από πολυπροπυλαίνιο (PP), συνεχούς νήµατος 
(CF), µη υφαντό (ΝONWOVEN). 

Τα µηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά του προδιαγράφονται κατ’ ελάχιστον ως 
εξής: 

1. Βάρος 300g/m2. 

2. Πάχος 5mm σε 2 Kpa κατά ASTM D 1777. 

3. Αντοχή CBR Puncture resistance 3500 N κατά DIN 54307. 
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4. Strip tensile strength 16/25 KN/m κατά ASTM D 4595. 

5. Επιµήκυνση στη θραύση 60/90%. 

Ο έλεγχος του γεωυφάσµατος προστασίας θα περιλαµβάνει τα εξής : 

- Μετρήσεις βάρους (σε δείγµατα) 

- Οπτικό έλεγχο για τυχόν βλάβες από τη µεταφορά 

- Κατάλληλη διάστρωση των φύλλων του γεωυφάσµατος µε αλληλοεπικάλυψη 
0,50 m και χρήση βαρυδίων άµµου για τη στερέωση. 

Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις σε ότι αφορά το βάρος του γεωυφάσµατος 
προστασίας θα πρέπει να προκύψουν από υπολογισµό και να είναι επαρκώς 
τεκµηριωµένος. 

 

• Στρώση Άµµου 

Η αµµώδης στρώση προστασίας της µεµβράνης θα συνίσταται από υλικό µε µέγιστη 
διάµετρο κόκκου Dmax = 8 mm. Το πάχος της στρώσης θα είναι 10cm. Σε ότι 
αφορά τον έλεγχο της στρώσης προστασίας αυτός θα περιλαµβάνει (βλ. ΚΥΑ 
114218/97 σελ. 12950 παρ. 5.2.3): 

- Κοκκοµετρική διαβάθµιση σε ένα δείγµα ανά 5.000 τ.µ 

- Προσδιορισµό ποσοστού ανθρακικού ασβεστίου σε ένα δείγµα ανά 1000 τ.µ 

- Πάχος µία µέτρηση ανά 1000 τ.µ 

 

6.2.4 Στρώση Αποστράγγισης Στραγγισµάτων 

Πάνω από την στρώση προστασίας της γεωµεµβράνης θα διαστρωθεί η στρώση 
αποστράγγισης. Μέσα στη στρώση αυτή θα τοποθετηθούν οι κεντρικοί συλλεκτήριοι 
αγωγοί του πυθµένα. Το σύστηµα αποστράγγισης θα εκτείνεται σε όλη την έκταση 
του πυθµένα του ΧΥΤΑ. Ο πυθµένας και τα πρανή της λεκάνης απόθεσης θα έχουν 
τέτοιες ρήσεις ώστε να επιτρέπεται η ευχερής αποστράγγιση και παροχέτευση των 
στραγγισµάτων στα σηµεία συλλογής των. 

Πάνω από την στεγανωτική στρώση του πυθµένα θα κατασκευαστεί στρώση 
αποστράγγισης, από σκληρό κατά προτίµηση στρογγυλό, αµµοχαλικώδες υλικό 
κατάλληλης διαβάθµισης (16-32mm), πορώδες περίπου 40%, χωρίς οργανικές 
ουσίες και µέσο ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου 20% κ.β.. Το ποσοστό του υλικού 
του οποίου η σχέση µήκους : πάχους είναι > 3:1 δεν θα ξεπερνά το 20% κ.β. (βλ. 
ΚΥΑ 114218/97 σελ. 12950 παρ. 5.2.4). Το πάχος της στρώσης θα είναι 
τουλάχιστον 50 cm. 

Ο συντελεστής υδροπερατότητας της στρώσης θα είναι της τάξης του 1x10-2 έως 
1x10-3 m/sec. Πριν από την κατασκευή της ζώνης αποστράγγισης απαιτείται έλεγχος 
µε επαρκή αριθµό δοκιµών µέτρησης υδροπερατότητας. 

Ο ποιοτικός έλεγχος της ζώνης αποστράγγισης κατά την κατασκευή θα 
περιλαµβάνει έλεγχο της κοκκοµετρικής διαβάθµισης και της ποσότητας του 
ανθρακικού ασβεστίου ανά 5 στρέµµατα και έλεγχο του πάχους της ζώνης ανά 1 
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στρέµµα. 

Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή εναλλακτικά και η χρήση άλλων ισοδύναµων 
υλικών. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση συνθετικού 
στραγγιστηρίου, επεξεργασίας δύο όψεων, µη υφαντό, το οποίο θα έχει κατ’ 
ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά : 

• Υλικό      HDPE 

• Ελάχιστο Πάχος     8mm 

• Ελάχιστη Αντοχή σε θραύση  250 ΚPa 

• Ελάχιστη ∆ιαπερατότητα    4,7 x 10-3 m2/sec 

• Ελάχιστη Παροχετευτικότητα  2,9 l/s/m 

• Ελάχιστη Αντοχή σε εφελκυσµό  8,7 ΚΝ/m 

Ωστόσο οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διαστασιολογήσουν και να τεκµηριώσουν 
επαρκώς τη χρήση των ισοδύναµων του χαλικιού υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. 
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7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ  

7.1 Γενικά Στοιχεία 

Ο όρος στραγγίσµατα αποδίδεται στο υγρό το οποίο απορρέει από τη µάζα των 
απορριµµάτων και το οποίο παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα σε διαλυµένα και 
αιωρούµενα συστατικά. 

Σε ένα Χ.Υ.Τ.Α. παράγονται στραγγίσµατα κυρίως από την κατείσδυση των νερών 
της βροχής µέσα από το σώµα των απορριµµάτων. Η ποσότητα, η σύνθεση και ο 
ρυθµός µε τον οποίο αυτά παράγονται εξαρτώνται από: 

• την ένταση, συχνότητα και διάρκεια των βροχοπτώσεων, 

• την επιφανειακή απορροή και την εξατµισοδιαπνοή, 

• την ποιότητα του υλικού επικάλυψης, 

• την φέρουσα υγρασία των απορριµµάτων. 

Η παραγωγή στραγγισµάτων σε έναν Χ.Υ.Τ.Α. καθυστερεί λόγω της ικανότητας των 
απορριµµάτων να κατακρατούν υγρασία και ως αποτέλεσµα ο χρόνος εµφάνισης 
στραγγισµάτων ποικίλει από µερικές εβδοµάδες σε µερικά χρόνια. 

Τα στραγγίσµατα αφού συγκεντρωθούν πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν σε 
επεξεργασία πριν την τελική τους διάθεση. Η µέθοδος διάθεσης και επεξεργασίας 
ποικίλει κατά περίπτωση και µπορεί να αφορά επανακυκλοφορία στην µάζα των 
απορριµµάτων, εξάτµιση, διάθεση µε αστικά λύµατα σε µονάδα καθαρισµού ή 
ανεξάρτητη µονάδα επεξεργασίας στραγγισµάτων. 

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητος ο διαρκής έλεγχος της ποιότητας τόσο του 
υπεδάφους, όσο και των επιφανειακών και υπόγειων νερών στην ευρύτερη περιοχή 
του Χ.Υ.Τ.Α. ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ρύπανση ή σε περίπτωση που 
κάτι τέτοιο εντοπιστεί να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα. 

Για το λόγο αυτό εγκαθίστανται φρεάτια για δειγµατοληψία των υπογείων υδάτων 
και παρακολούθησή τους. Τα φρεάτια πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στην περιφέρεια της χωµατερής και να χρησιµοποιούνται τόσο κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της όσο και κατόπιν αυτής για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο 
αριθµός των φρεατίων καθώς και το βάθος τους εξαρτάται από τα γεωλογικά και 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 

7.2 Ποιότητα των στραγγισµάτων 

Το νερό κατά τη διέλευσή του µέσα από τα απορρίµµατα, τα οποία βρίσκονται υπό 
αποσύνθεση, παρασύρει πλήθος από χηµικά και βιολογικά συστατικά τα οποία 
καθορίζουν την ποιότητα των στραγγισµάτων.  

Η σύσταση των στραγγισµάτων ενός Χ.Υ.Τ.Α. εξαρτάται από το είδος, τη σύσταση, 
την ηλικία, τον βαθµό συµπίεσης των απορριµµάτων. Μια τυπική σύσταση 
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στραγγισµάτων από Χ.Υ.Τ.Α. οικιακών απορριµµάτων είναι η εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7-1: Σύνθεση στραγγισµάτων για παλιές και νέες χωµατερές 

ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΣ ΝΕΟΙ Χ.Υ.Τ.Α.  

(ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ) 

ΠΑΛΑΙΟΙ Χ.Υ.Τ.Α. 

 Εύρος 
διακύµανσης 

Τυπική 
τιµή 

(άνω των 10 
ετών) 

BOD5 2.000 - 30.000 10.000 100 - 200 
TOC 1.500 - 20.000 6.000 60 - 160 
COD 3.000 - 60.000 18.000 100 - 500 
Ολικά Αιωρούµενα Στερεά 200 - 2.000 500 100 - 400 
Οργανικό Άζωτο 10 - 800 200 80 - 120 
Αµµωνιακό Άζωτο 10 - 800  200 20 - 40 
Νιτρικά 5 - 40 25 5 - 10 
Ολικός Φωσφόρος 5 - 100 30 5 - 10 
Ορθο-φωσφόρος 4 - 80 20 4 - 8 
Ακλαλικότητα ως CaCO3 1.000 - 10.000 3.000 200 - 1.000 
pH  4,5 - 7,5 6 6,6 - 7,5 
Oλική σκληρότητα ως 
CaCO3 

300 - 10.000 3.500 200 - 500 

Ασβέστιο 200 - 3.000 1.000 100 - 400 
Μαγνήσιο 50 - 1.500 250 50 - 200 
Κάλιο 200 - 1.000 300 50 - 400 
Νάτριο 200 - 2.500 500 100 - 200 
Χλώριο 200 - 3.000 500 100 - 400 
Θείο 50 - 1.000 300 20 - 50 
Ολικός σίδηρος 50 - 1.200 60 20 - 200 

Πηγή : Tchobanoglou, H. Theissen, S. Vigil “Integrated Solid Waste Management G.” 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σύνθεση των στραγγισµάτων ποικίλει ανάλογα µε 
την ηλικία του Χ.Υ.Τ.Α. και τα φαινόµενα που αναπτύσσονται όταν γίνεται η 
δειγµατοληψία. Για παράδειγµα κατά την όξινη φάση αποσύνθεσης το pΗ 
εµφανίζεται ιδιαίτερα χαµηλό ενώ είναι αυξηµένα τα BOD5, TOC, COD, καθώς και η 
περιεκτικότητα σε θρεπτικά και βαρέα µέταλλα. 

Αντίθετα κατά τη φάση µεγιστοποίησης του σχηµατισµού µεθανίου το pΗ κυµαίνεται 
µεταξύ 6.5 και 7.5, ενώ τα BOD5, TOC, COD, θρεπτικά και βαρέα µέταλλα είναι 
χαµηλά. Η τιµή του pΗ καθορίζεται από την παραγωγή οξέων αλλά και την 
περιεκτικότητα του παραγόµενου βιοαερίου σε CO2. 

Ο λόγος BOD5/COD έχει τιµή 0.5 και άνω, τιµές µεταξύ 0.4 και 0.6 αποτελούν 
ένδειξη ότι το οργανικό υλικό είναι βιοδιασπάσιµο. Σε παλιότερες χωµατερές ο 
λόγος συχνά έχει τιµές µεταξύ 0.05 και 0.2 και οφείλεται στο σχηµατισµό των 
σταθερών χουµικών και φουλβικών οξέων. Στον πίνακα που ακολουθεί, 
παρουσιάζεται η µεταβολή της σύνθεσης των στραγγισµάτων µε το χρόνο, µε βάση 
βιβλιογραφικά δεδοµένα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7-2: Μεταβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών στραγγισµάτων 

 ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ (MG/L) 
Συστατικό 1 έτους 5 ετών 15 ετών 
BOD 20.000 2.000 50 
TKN 2.000 400 70 
Αµµωνιακό-N 1.500 350 60 
TDS 20.000 5.000 2.000 
Χλωρίδια 2.000 1.500 500 
Θειούχα 1.000 400 50 
Φωσφορικά 150 50 - 
Ασβέστιο 2.500 900 300 
Νάτριο, Κάλιο 2.000 700 100 
Σίδηρος, Μαγνήσιο 700 600 100 
Αργίλιο, Ψευδάργυρος 150 50 - 

ΠΗΓΗ: Christensen, Cossu, Stegmann “Sanitary Landfilling” 1989 

 

Η εµφάνιση βαρέων µετάλλων και λοιπών επικίνδυνων συστατικών στα 
στραγγίσµατα εξαρτάται από την παρουσία τους στα απορρίµµατα. Για το λόγο αυτό 
σε πολλές περιπτώσεις αποφεύγεται η διάθεση τοξικών και επικίνδυνων 
απορριµµάτων µαζί µε τα αστικά.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7-3:Περιεκτικότητα στραγγισµάτων σε ρυπαντές 
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(a) Αλκάλια/Αλκαλικές γαίες 
 Συγκέντρωση (mg/l) 
Μέταλλο 1-2 έτη 4-5 έτη Τυπική 

συγκέντρωση 
πόσιµου νερού 

Ασβέστιο (Ca) 1,000-3,000 100-1,000 500 
Νάτριο (Na) 1,000-3,000 100-1,000 20 
Μαγνήσιο (Mg) 500-1,000 100-1,000 - 
Κάλιο (K) 500-1,000 100-1,000 - 
(b) Βαρέα Μέταλλα    
 Συγκέντρωση (mg/l) 
Μέταλλο 1-2 έτη 4-5 έτη Τυπική 

συγκέντρωση 
πόσιµου νερού 

Σίδηρος (Fe) 500-1000 100-300 0,03 
Αργίλιο (Al) 100-200 10-50 0,1 
Ψευδάργυρος (Zn) 100-200 10-50 5 
Χαλκός (Cu) <10  1 
Μόλυβδος (Pb) <10  0,05 
Κάδµιο (Cd) <1,0  0,005 
Υδράργυρος (Hg) <1,0  0,001 
(c) Ανιόντα    
 Συγκέντρωση (mg/l) 
Ανιόν 1-2 Έτη 4-5 Έτη Τυπική 

συγκέντρωση 
πόσιµου νερού 

Χλώριο (Cl) 1000-3000 500-2000 250 
Όξινο ανθρακικό 
(HCO3)

- 
1000-3000 1000-2000 - 

Θειικό (SO4)
2- 500-1000 50-500 500 

Φωσφορικό (PO4)
3- 50-150 10-50 - 

 

Με βάση τα παραπάνω ο σχεδιασµός της µονάδας επεξεργασίας των 
στραγγισµάτων πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτά, 
αλλά και το γεγονός ότι το υπό επεξεργασία υλικό θα αποτελεί µίγµα στραγγισµάτων 
που προέρχεται από απορρίµµατα διαφορετικής ηλικίας.  

 

7.3 Υδατικό ισοζύγιο στο Χ.Υ.Τ.Α.  

7.3.1 Γενικά  

Ο υπολογισµός του υδατικού ισοζυγίου χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της 
ποσότητας των παραγόµενων στραγγισµάτων και στηρίζεται µεταξύ των άλλων στα 
µετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής του Χ.Υ.Τ.Α. 

Για τον υπολογισµό των στραγγισµάτων που παράγονται από τον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. 
υπολογίζεται η ποσότητα νερού που διηθείται εντός της µάζας των απορριµµάτων 
και τελικά υπολογίζεται από την εξίσωση: 
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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 τον χώρο, R 

− την εξατµισοδιαπνοή, E 

PERC = P - R - E 

• Α = η επιφάνεια για την οποία υπολογίζεται η παραγωγή των στραγγισµάτων 

• a = η απορρoφητική ικανότητα των απορριµµάτων 

• W = η ποσότητα των απορριµµάτων ανά έτος. 

 

7.3.2 Υδατικό ισοζύγιο  

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 
εκτιµήθηκαν από την Προµελέτη του έργου οι ποσότητες στραγγισµάτων του 
«ενεργού Χ.Υ.Τ.Α» :  
 

• Μέση ηµερήσια παροχή: 13,73m3 

• Μέγιστη ηµερήσια παροχή: 20,59m3 (το µήνα ∆εκέµβριο) 



 
 

K:\N0200\cons\tefhi\5186_TP.doc                           - 35 -                                      Ν0200/5186/Β02 
 

 

7.4 Το ∆ίκτυο Συλλογής των Στραγγισµάτων 

7.4.1 Γενικά 

Ο σχεδιασµός του συστήµατος συλλογής στραγγισµάτων έχει άµεση σχέση µε : 

• την επιλογή της µεθόδου στεγανοποίησης του Χ.Υ.Τ.Α., 

• την ανάπτυξη συνολικού πλάνου του Χ.Υ.Τ.Α. συµπεριλαµβανοµένης της 
τοποθέτησης των οδών αποστράγγισης και συλλογής στραγγισµάτων και των 
αγωγών αποµάκρυνσής τους, και 

• την επιλογή και σχεδιασµό του συστήµατος µεταφοράς, και συλλογής των 
στραγγισµάτων. 

 

7.4.2 Επιλογή Συστήµατος Στεγανοποίησης 

Η επιλογή της τεχνικής στεγανοποίησης εξαρτάται από τα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής όπου εγκαθίσταται η µονάδα υγειονοµικής ταφής 
αφενός και από τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους αφετέρου. 

Έτσι σε περιοχές όπου δεν υπάρχει υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας ένα απλό 
στρώµα αργίλου µπορεί να θεωρηθεί αρκετό σε ότι αφορά τη στεγανοποίηση της 
χωµατερής, αντίθετα σε περιοχές που επιβάλλεται ο έλεγχος τόσο των 
στραγγισµάτων όσο και του βιοαερίου απαιτείται σύνθετος γεωλογικός φραγµός που 
θα αποτελείται από στρώµα αργίλου, γεωµεµβράνη και σύστηµα αποστράγγισης. 

 

7.4.3 Συλλογή στραγγισµάτων 

Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, η παραγωγή στραγγισµάτων αποτελεί, ίσως, 
τη δυσµενέστερη επίπτωση της λειτουργίας ενός Χ.Υ.Τ.Α. µε άµεση επίπτωση στην 
ποιότητα του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Για το λόγο 
αυτό, κατά την κατασκευή ενός τέτοιου έργου πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα 
µέτρα τόσο για ελαχιστοποίηση της παραγωγής τους όσο και για ασφαλή συλλογή 
και επεξεργασία τους µε στόχο την αποφυγή της διείσδυσής τους στο υπέδαφος. 

Η παρεµπόδιση της κατείσδυσης στραγγισµάτων στον υπόγειο υδροφορέα 
επιτυγχάνεται αφενός µε την κατάλληλη στεγανοποίηση του πυθµένα του Χ.Υ.Τ.Α., 
όπως περιγράφηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, και αφετέρου µε τη διαµόρφωση των 
πρανών και των επίπεδων επιφανειών του χώρου υπό κατάλληλες κλίσεις και την 
κατασκευή κατάλληλου δικτύου αγωγών συλλογής των στραγγισµάτων. 

H λειτουργία του συστήµατος εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους, όπως: 

• το ρυθµό συγκέντρωσης των στραγγισµάτων στο στρώµα απορροής τους 

• την απόσταση µεταξύ των παράλληλων αγωγών συλλογής 
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• την διαπερατότητα του στρώµατος αποστράγγισης  

• την διαπερατότητα, την κλίση και το πάχος του στρώµατος στεγανοποίησης. 

 

7.4.3.1 Το δίκτυο συλλογής 

Για τους αγωγούς συλλογής θα πρέπει να ισχύουν τα εξής : 

• Θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE και ονοµαστικής 

πίεσης 10 bars 

• Θα είναι διάτρητοι κατά τα 2/3 ώστε να συλλέγουν τα στραγγίσµατα από όλα 

τα σηµεία κάθε υποτµήµατος του Χ.Υ.Τ.Α. (Κ.Υ.Α. 114218/17-11-97). 

• Οι κεντρικοί αγωγοί θα έχουν ελάχιστη διάµετρο 315mm και οι δευτερεύοντες 

200mm, ώστε να ανταποκρίνονται στην παροχέτευση της εκτιµώµενης 

ποσότητας στραγγισµάτων 

Επίσης, οι αγωγοί πρέπει να είναι χηµικά ανθεκτικοί, µηχανικά σταθεροί και 
υδραυλικά επαρκείς τόσο κατά τη φάση λειτουργίας όσο και κατά τη φάση 
µεταφροντίδας του Χ.Υ.Τ.Α..  

Η διάταξη του δικτύου των αγωγών συλλογής του Χ.Υ.Τ.Α. παρουσιάζεται στο 
αντίστοιχο σχέδιο του δικτύου συλλογής στραγγισµάτων. 

Οι αγωγοί συλλογής των στραγγισµάτων θα είναι ηµιδιάτρητοι και ακολουθούν τις 
κλίσεις του πυθµένα, όπως αυτός διαµορφώνεται µετά τις εκσκαφές. Η κλίση αυτή 
είναι της τάξης του 5% και σε καµία περίπτωση µικρότερη του 3%.   

Το φρεάτιο συλλογής των στραγγισµάτων θα είναι κατάλληλα εξοπλισµένο ώστε: 

• Οι παροχές αιχµής (στραγγίδια και βροχοστραγγίδια) να συλλέγονται και να 

µεταφέρονται σε κατάλληλη δεξαµενή αποθήκευσης . 

• Η στήλη των στραγγισµάτων στον πυθµένα του Χ.Υ.Τ.Α. να µην υπερβαίνει σε 

καµία περίπτωση τα 50cm. 

 

7.4.3.2 Σύστηµα διαχείρισης στραγγισµάτων 

Σχετικά µε τα απαιτούµενα έργα διαχείρισης των παραγόµενων στραγγισµάτων, η 
απαγωγή τους από το σώµα του Χ.Υ.Τ.Α. θα γίνεται προς διθάλαµη δεξαµενή 
καθίζησης ιλύος, συλλογής και εξισορρόπησης στραγγισµάτων. Στον θάλαµο 
εισόδου, ο οποίος θα φέρει κωνικό πυθµένα, θα γίνεται η καθίζηση της λάσπης, µε 
χρόνο παραµονής διάρκειας 1 ηµέρας. Κατόπιν, τα στραγγίσµατα θα υπερχειλίζουν 
προς τον δεύτερο θάλαµο, στον οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης και 
εξισορρόπησης των στραγγισµάτων για χρονικό διάστηµα 5 τουλάχιστον ηµερών. Η 
εν λόγω δεξαµενή χωροθετείται σε χαµηλό σηµείο στο νότιο τµήµα του γηπέδου, 
εκτός της λεκάνης εναπόθεσης και η προσαγωγή των στραγγισµάτων σε αυτή θα 
γίνεται µε βαρύτητα.  

Ο θάλαµος καθίζησης θα έχει κατάλληλη διαµόρφωση πυθµένα ώστε να 
διευκολύνεται η καθίζηση της ιλύος και η ευχερής απαγωγή της. Η καθιζάνουσα ιλύς 
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θα συλλέγεται µε βυτίο και θα διατίθεται για υγειονοµική ταφή στο Χ.Υ.Τ.Α. 

Ο θάλαµος εξισορρόπησης θα εφοδιαστεί µε µια αντλία ανάδευσης και αερισµού 
(τύπου flow-jet), ώστε αφενός το µίγµα των στραγγισµάτων να διατηρείται σε 
αιώρηση ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στην λειτουργία των αντλιών και 
αφετέρου να επιτυγχάνεται οι απαραίτητες διεργασίες αερισµού των στραγγισµάτων 
που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος επανακυκλοφορίας. Ο 
θάλαµος εξισορρόπησης θα λειτουργεί και ως υγρός θάλαµος αντλιοστασίου, ο 
οποίος θα ανακυκλοφορεί τα προεπεξεργασµένα στραγγίσµατα στο σώµα του 
Χ.Υ.Τ.Α. Θα είναι εφοδιασµένος µε υποβρύχιες αντλίες λυµάτων, κατάλληλου 
τύπου. Ο καταθλιπτικός αγωγός θα φορτίζει ένα µόνιµο περιφερειακό του Χ.Υ.Τ.Α. 
δίκτυο ανακυκλοφορίας, από σωλήνες HDPE, κατάλληλης διαµέτρου, σε τακτά 
διαστήµατα του οποίου θα έχουν τοποθετηθεί φρεάτια από τα οποία, µέσω 
ταχυσυνδέσµου, θα ενώνονται εύκαµπτοι σωλήνες που θα ανακυκλοφορούν τα 
στραγγίσµατα σε διάφορα σηµεία του σώµατος του Χ.Υ.Τ.Α. 

Περιοδικά και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (συνεχείς βροχοπτώσεις) τα 
προεπεξεργασµένα στραγγίσµατα θα µεταφέρονται µε βυτιοφόρο όχηµα στο 
βιολογικό σταθµό της νήσου, που προβλέπεται να κατασκευαστεί στην Κορησσία, 
για συν-επεξεργασία µε τα λύµατα της νήσου. 

 

 

7.4.3.3 ∆ίκτυο επανακυκλοφορίας 

Από τη δεξαµενή προεπεξεργασίας στραγγιδίων τα στραγγίσµατα, µε τη βοήθεια 
αντλίας και δικτύου κατάλληλα διαστασιολογηµένου, θα επανακυκλοφορούν στο 
σώµα του ΧΥΤΑ. 
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8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Η µέθοδος διαχείρισης του βιοαερίου αποτελεί αντικείµενο της µελέτης τεχνικής 
προσφοράς και εξαρτάται από το προτεινόµενο σχέδιο πλήρωσης του χώρου. Το 
σύστηµα διαχείρισης του βιοαερίου πρέπει να σχεδιασθεί από τους διαγωνιζόµενους 
έτσι ώστε να: 

• Οι υπολογισµοί πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους το σύνολο του ΧΥΤΑ.  

• παρέχει έλεγχο των διαφυγών βιοαερίου στις περιβάλλουσες εκτάσεις 
καθόλες τις φάσεις λειτουργίας του χώρου, 

• υπάρχει ευχέρεια προσαρµογής και αναβάθµισής του κατά τη διαχρονική 
πλήρωση του χώρου, 

• αποσκοπεί στην άντληση και διάθεση του παραγόµενου από το νέο 
κύταρρο βιοαερίου σε πυρσό καύσης ο οποίος θα επαρκεί για το σύνολο 
του χώρου (υφιστάµενος και επέκταση).  

 

Ο υπολογισµός της παραγωγής βιοαερίου στον υπό µελέτη Χ.Υ.Τ.Α. βασίζεται στις 
παρακάτω παραδοχές: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7-2: Παράµετροι Υπολογισµού 

ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΉ 
∆ιάρκεια ζωής Χ.Υ.Τ.Α. 20 έτη 
Πυκνότητα απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 0,8tn/m3 
Μέση ετήσια ποσότητα απορριµµάτων 3.077 tn/ έτος 
Έκταση ενεργού Χ.Υ.Τ.Α. 10.700m2 
Σύσταση βιοαερίου CH4/CO2 50%/50% 
Κλίµα Υγρό 

Σηµειώνεται ότι υπολογίζεται η ποσότητα του βιοαερίου που παράγεται στο χώρο 
του Χ.Υ.Τ.Α. έτσι ώστε να σχεδιαστεί το δίκτυο συλλογής του. Η µονάδα άντλησης 
και καύσης εφόσον προκύψει ότι απαιτείται, επιλέγεται ώστε να καλύπτει την 
συνολικά παραγόµενη ποσότητα βιοαερίου για το σύνολο της εικοσαετίας. 
 

8.2 Παραγωγή βιοαερίου από το Χ.Υ.ΤΑ. Ν.Κέας 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα υπολογισµών του παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα 
ακόλουθα: 
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• µέγιστη παραγωγή ίση µε 78,65 m3/hr στο 21ο έτος λειτουργίας (παύση 
λειτουργίας στο 20 έτος) 

• µέση παραγωγή ίση µε 45,72 m3/hr  

• µέγιστη ανάκτηση ίση µε 58,99 m3/hr στο 21ο έτος λειτουργίας  

• µέση ανάκτηση ίση µε 34,29 m3/hr  

Τα αποτελέσµατα του µοντέλου σχετικά µε την παραγωγή και ανάκτηση βιοαερίου 
από τον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. απεικονίζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί: 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7-1: Παραγωγή και ανάκτηση βιοαερίου του ΧΥΤΑ  Ν. Κέας 

58,99

78,65

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

20
1

4

20
1

6

20
1

8

20
2

0

20
2

2

20
2

4

20
2

6

20
2

8

20
3

0

20
3

2

20
3

4

20
3

6

20
3

8

20
4

0

20
4

2

20
4

4

20
4

6

20
4

8

ΕΤΗ

M
3 
Β
ΙΟ
Α
Ε
Ρ
ΙΟ
Υ

Ανακτώµενo βιοαέριο (m3/hr) Παραγόµενο βιοαέριο (m3/hr)

 
Αν τη µέγιστη παραγωγή βιοαερίου την ανάγουµε σε µοναδιαία (ως προς τη 
συνολική ενεργή επιφάνεια από την οποία θα διαχέεται) προκύπτει ότι ο ρυθµός 
παραγωγής στη µοναδιαία επιφάνεια είναι ασήµαντος. 

Έτσι, για τη συνολική έκταση της ενεργού λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α., η µέγιστη µοναδιαία 
παροχή θα είναι: 

 

Qβιοαερίου = 78,65 m3/hr ÷10.700m2 = 7,35lt/hr/m 2 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεδοµένων των περιορισµένων ποσοτήτων (που 
υπολογίζονται σε λιγότερα από 100m3/hr), και µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία 
εµπειρία και πρακτική, προκύπτει ότι δεν απαιτείται η τοποθέτηση συστήµατος 
άντλησης και καύσης του βιοαερίου. Στο πλαίσιο αυτό το σύστηµα απαγωγής του 
βιοαερίου που θα εφαρµοστεί θα είναι παθητικό.  
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8.3 Σύστηµα ∆ιαχείρισης του Βιοαερίου  

Ο παθητικός εξαερισµός είναι δυνατόν να επιτευχθεί, είτε µέσω της επιφανείας, 
µέσα από «παράθυρα» της επιφανειακής κάλυψης, δηλαδή τµήµατα της κάλυψης τα 
οποία έχουν διαστρωθεί µε οργανικό εδαφικό υλικό (βιόφιλτρα), είτε µε ένα σύστηµα 
καθοδηγούµενου εξαερισµού, µέσω οριζοντίων ή κατακόρυφων σωλήνων, στα άκρα 
των οποίων έχει τοποθετηθεί φίλτρο compost, ώστε τα βακτηρίδια να αποικοδοµούν 
µέρος των οργανικών ενώσεων, οι οποίες, ως επί το πλείστον, δηµιουργούν οσµές. 

Για το έργο του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέας, οι παραγόµενες ποσότητες βιοαερίου είναι 
εξαιρετικά µικρές, τόσο για αξιοποίηση όσο και για την επένδυση επιπλέον δαπανών 
για την συλλογή και καύση του βιοαερίου πολύ δε περισσότερο για την ενεργειακή 
αξιοποίηση του. Για µονάδες αυτού του µεγέθους, καθώς και για αυτή την τάξη 
µεγέθους παραγόµενου βιοαερίου, που αντιστοιχεί στην µέγιστη συγκέντρωση 
απορριµµάτων, βέλτιστη οικονοµοτεχνικά θεωρείται η παθητική διαχείριση του 
βιοαερίου, δηλαδή η ελεγχόµενη απαγωγή του από τον όγκο των απορριµµάτων 
προς την ατµόσφαιρα. 

 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/1997 (§ 7.1.5), σε µικρούς χώρους 
διάθεσης απορριµµάτων, όπου η καύση του βιοαερίου ή η ενεργειακή αξιοποίηση 
του είναι τεχνικοοικονοµικά ανέφικτη (περίπτωση ∆ήµου Κέας), επιτρέπεται ο 
παθητικός εξαερισµός του µέσω της επιφάνειας του Χ.Υ.Τ.Α. 

 



 
 

K:\N0200\cons\tefhi\5186_TP.doc                           - 41 -                                      Ν0200/5186/Β02 
 

 

9. ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

9.1 Κτιριακά Έργα  

8.1.1 Κτίριο Ελέγχου - ∆ιοίκησης 

Πλησίον της πύλης εισόδου κατασκευάζεται κτίριο το οποίο θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες ελέγχου των εισερχόµενων - εξερχόµενων οχηµάτων και την καταγραφή 
των φορτίων απορριµµάτων, όπως προκύπτουν από τις ενδείξεις της 
γεφυροπλάστιγγας. 

Το κτίριο διοίκησης και ελέγχου θα είναι κατάλληλου εµβαδού τουλάχιστον 70m2 και 
θα  αποτελείται από τους πιο κάτω χώρους : 

Από το γραφείο ελέγχου (control room), από όπου θα γίνεται έλεγχος όλων των 
αυτοµατισµών των εγκαταστάσεων. Το γραφείο θα είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλο 
ηλεκτρονικό υπολογιστή για εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων της διαχείρισης 
των απορριµµάτων. Επίσης θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους χώρους: 

• Γραφείο ελέγχου (control room), από όπου θα γίνεται έλεγχος όλων των 
αυτοµατισµών των εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α. Στο γραφείο θα είναι 
εγκατεστηµένο το τερµατικό ζύγισης της γεφυροπλάστιγγας και επίσης 
ηλεκτρονικός υπολογιστής για την εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων της 
διαχείρισης των απορριµµάτων. 

• Χώρο παροχής πρώτων βοηθειών 

• Εργαστήριο µε όργανα µετρήσεων και ελέγχου 

• Αποθηκευτικό χώρο 

• Χώρο παραµονής προσωπικού µε κουζίνα 

• Λουτρό 

 

8.1.2 Φυλάκιο εισόδου 

Κοντά στην πύλη εισόδου, θα κατασκευαστεί φυλάκιο για ένα άτοµο, το οποίο θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες φύλαξης και ελέγχου προσέλευσης οχηµάτων και 
επισκεπτών 

 

8.1.3 Υπόστεγο συντήρησης οχηµάτων  

Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστεί υπόστεγο συντήρησης οχηµάτων - συνεργείο. 
Ο φέρων οργανισµός του υπόστεγου θα είναι µεταλλικός. Στο µέσον της 
κατασκευής θα προβλέπεται η κατασκευή τάφρου (ράµπας) επίσκεψης µε σκάλα για 
την εξυπηρέτηση των εργασιών συντήρησης και λίπανσης των µηχανηµάτων του 
ΧΥΤΑ.  

Το υπόστεγο συντήρησης θα έχει εµβαδόν της τάξης των 100 m2. 
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8.2 Λοιπά Έργα Υποδοµής 

8.2.1 Οδοποιία  

Στα πλαίσια κατασκευής και λειτουργίας του έργου απαιτείται η πραγµατοποίηση 
όλων των απαραίτητων οδικών δικτύων όπως : 

- Εξωτερική Οδός Πρόσβασης  

- Κύρια Εσωτερική Οδός Εξυπηρέτησης της Εγκατάστασης 

- Εσωτερικά ∆ροµολόγια   

 

1. Οδός Προσπέλασης : Για την προσπέλαση στο γήπεδο της Προτεινόµενης 
Θέσης χωροθέτησης του Χ.Υ.Τ.Α. Κέας απαιτείται η διάνοιξη οδού προσπέλασης 
µήκους περίπου 500m κατά µήκος υφιστάµενης οδού. Η εν λόγω οδός 
προσπέλασης, ξεκινάει από το σηµείο που σταµατάει η υφιστάµενη οδός 
πρόσβασης και καταλήγει στην πύλη εισόδου της εγκατάστασης.  

Για τον προσδιορισµό των ποιοτικών στοιχείων και των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών της προαναφερθείσας οδού προσπέλασης, ελήφθησαν υπόψη οι 
ανάγκες εξυπηρέτησης και η λειτουργική βαθµίδα της οδού. 

Η οδός θα ανήκει στην οµάδα “A” και στην κατηγορία “V” (∆ευτερεύουσα οδός). 

Το πλάτος της εν λόγω οδού προσπέλασης θα είναι 3,00m ανά λωρίδα 
κατεύθυνσης το απαραίτητο δηλαδή για την ασφαλή διέλευση των 
απορριµµατοφόρων, ενώ σηµειώνουµε ότι η οδός προσπέλασης θα χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά για πρόσβαση στον Χ.Υ.Τ.Α.  

Το µήκος της οδού προσπέλασης είναι προσεγγιστικά 500,47m. 

Στις θέσεις ορυγµάτων θα κατασκευαστούν τάφροι συλλογής οµβρίων υδάτων που 
στην περίπτωση µικρών κατά µήκος κλίσεων της οδού, θα είναι ανεπένδυτη 
τριγωνική τάφρος, ενώ στις θέσεις όπου οι κατά µήκος κλίσεις είναι της τάξης του 
(8%) θα τοποθετηθεί επενδεδυµένη τριγωνική τάφρος για προστασία της τάφρου. 

Η ταχύτητα µελέτης θα είναι V = 40 Km/h για το µεγαλύτερο τµήµα της οδού, ενώ 
για τις θέσεις των ελιγµών (όπου υπάρχουν), η ταχύτητα µελέτης θα είναι V = 30 
Km/h. Οι στρώσεις των υλικών στα οποία θα εδράζεται το κατάστρωµα της οδού θα 
αποτελούνται από τα παρακάτω υλικά: 

i. ∆ύο στρώσεις υπόβασης πάχους 10 εκατοστών η κάθε µία 

ii. Μία στρώση από υλικό βάσης πάχους 10 εκατοστών. 

iii. Ασφαλτική προεπάλειψη, για συγκόλληση της  ασφαλτικής στρώσης 
κυκλοφορίας.  

iv. Aσφαλτική στρώση βάσης πάχους 5 εκατοστών. 

v. Συγκολλητική επάλειψη. 

vi. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών. 
Στις θέσεις στις οποίες η οδός προσπέλασης διέρχεται από µισγάγγειες θα 
κατασκευαστούν τεχνικά έργα µικρής κλίµακας (Ιρλανδικά ρείθρα, σωληνωτοί 
οχετοί, κιβωτιοειδείς οχετοί κ.λ.π.), για τη σωστή απορροή των υδάτων της 
περιοχής. Σηµειώνεται ότι η µέγιστη κατά-µήκος κλίση είναι 8% και η επίκλιση της 



 
 

K:\N0200\cons\tefhi\5186_TP.doc                           - 43 -                                      Ν0200/5186/Β02 
 

οδού, στα ευθύγραµµα τµήµατα αυτής, θα είναι 2,5%, σύµφωνα µε τις Ελληνικές 
Προδιαγραφές, ενώ στα καµπύλα τµήµατα της, θα φτάνει έως 7%. 

 

2. Κύρια εσωτερική οδός εξυπηρέτησης της εγκατάστασης : Οι εσωτερικές 
προσβάσεις στις διάφορες θέσεις του γηπέδου θα εξασφαλίζονται από εσωτερικό 
δίκτυο οδοποιίας. Οι απαιτούµενες προσβάσεις θα αφορούν αφενός την πρόσβαση 
οχηµάτων σε κτίρια και δεξαµενές, αφετέρου την πρόσβαση των 
απορριµµατοφόρων στις διάφορες θέσεις εναπόθεσης απορριµµάτων. 

Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η κατασκευή οδικής πρόσβασης του Χ.Υ.Τ.Α., η 
οποία θα διέρχεται και θα εξυπηρετεί όλες τις εγκαταστάσεις και θα καταλήγει στη 
στέψη της λεκάνης απόθεσης των απορριµµάτων, όπου µε προσωρινό χωµάτινο 
δροµολόγιο θα εξασφαλίζετε η πρόσβασης εντός της.   

Η µορφολογία του εδάφους µε τις έντονες κλίσεις δυσκολεύουν την χάραξη, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται κατά τόπους αρκετά µεγάλα ορύγµατα.  

Η εσωτερική οδοποιία θα έχει πλάτος τουλάχιστον ίσο µε 6 µέτρα και γενικότερα τα 
χαρακτηριστικά της θα είναι ίδια µε αυτά της οδού προσπέλασης, όπως 
αναφέρονται παραπάνω. 

 

3. Εσωτερικά ∆ροµολόγια : Η κατασκευή του εσωτερικού δροµολόγιου είναι 
απαραίτητη, επειδή µέσω αυτού προσεγγίζεται το µέτωπο απόρριψης (εργασιών), 
το οποίο κατά διαστήµατα αλλάζει σύµφωνα µε την ανάπτυξη του ΧΥΤΑ. 

Είναι προφανές ότι το εσωτερικό δροµολόγιο θα τροποποιείται σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα και την πρόοδο των εργασιών και ανάλογα µε τα σηµεία στα οποία 
γίνεται η εναπόθεση των απορριµµάτων. Μόλις συµπληρωθούν οι στρώσεις που το 
συγκεκριµένο δροµολόγιο εξυπηρετεί θα κατασκευάζεται καινούργιο, µε τις ίδιες 
προδιαγραφές, το οποίο θα προσεγγίζει τα νέα σηµεία απόρριψης. 

Το εσωτερικό δροµολόγιο θα κατασκευάζεται ανάλογα µε τις τρέχουσες απαιτήσεις, 
θα είναι σε επίχωµα ύψους 30 cm ώστε να διακρίνεται ευχερώς από τους οδηγούς 
των απορριµµατοφόρων οι οποίοι θα το ακολουθούν για να πλησιάσουν το µέτωπο 
απόρριψης. Θα έχει πλάτος 6 m και θα συντηρείται τακτικά, στοιχείο που είναι 
απολύτως απαραίτητο για την άνετη και γρήγορη προσέγγιση των 
απορριµµατοφόρων. 

Η προσαρµογή προς το τοπίο και η προστασία από κατολισθήσεις ή παράσυρση 
χωµάτων από νεροποντές θα υλοποιηθεί όπου απαιτείται µε την επικάλυψη των 
πρανών µε φυτικές γαίες, φύτευσης θάµνων, δένδρων και είδη αυτών, σε 
συνδυασµό µε την λειτουργικότητα και ασφάλεια της οδού.  

 

8.2.2 Περίφραξη Χώρου - Πύλη Εισόδου 

Η περίφραξη του γηπέδου θεωρείται επιβεβληµένη και την αποφυγή εισόδου στο 
χώρο ζώων και αναρµόδιων ατόµων.  

Για την κατασκευή της περίφραξης του Χ.Υ.Τ.Α. χρησιµοποιούνται γαλβανισµένοι εν 
θερµώ πάσσαλοι από µορφοσίδηρο ύψους 2,5m σε απόσταση το πολύ 3,0m 
µεταξύ τους στερεωµένοι σε τοιχίο από µπετόν και συρµατόπλεγµα µε αντιρίδα. Τα 
τελευταία 50cm του πασσάλου θα έχουν απόληξη υπό γωνία 30ο προς την 
εξωτερική πλευρά της περίφραξης µε τρεις σειρές αγκαθωτό συρµατόπλεγµα. Σε 



 
 

K:\N0200\cons\tefhi\5186_TP.doc                           - 44 -                                      Ν0200/5186/Β02 
 

όλο το µήκος της περίφραξης θα κατασκευαστεί τοιχείο διαστάσεων 30Χ30cm µε 
θεµέλιο 30cm από σκυρόδεµα. 

Οι διαστάσεις της πύλης εισόδου θα είναι τουλάχιστον 2m ύψος Χ 6m άνοιγµα για 
άνετη διέλευση των οχηµάτων και κατασκευάζεται συνήθως από γαλβανισµένο εν 
θερµώ µορφοσίδηρο ή ισοδύναµο υλικό. 

Στην πύλη εισόδου του Χ.Υ.Τ.Α. αναρτάται ενηµερωτική πινακίδα. 

 

8.2.3 Γεφυροπλάστιγγα 

Τα απορριµµατοφόρα που εισέρχονται στο χώρο του συγκροτήµατος ζυγίζονται στη 
γεφυροπλάστιγγα, κοντά στη διαµορφωµένη είσοδο του χώρου, η οποία είναι 
συνδεδεµένη µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (τερµατικό ζύγισης) στο κτίριο διοίκησης. 
Έτσι µπορεί αυτόµατα να καταγράφεται κάθε φορά το µικτό βάρος του εκάστοτε 
οχήµατος, ώστε να µπορούν να λαµβάνονται αναλυτικά στοιχεία.  

Η ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα θα έχει διαθέτει πλατφόρµα  διαστ. 16Χ3m από 
οπλ. σκυρόδεµα επάνω σε τάφρο, υπερυψωµένη τουλάχιστον 20cm από τον 
υπόλοιπο χώρο. Η δυναµικότητά της θα είναι 60 tn µε δυνατότητα υπερφόρτωσης 
έως 80tn και ακρίβεια ζύγισης 10 kgr ή 0.015%.  

Η πλάστιγγα θα περιλαµβάνει τον παρακάτω εξοπλισµό : 

• Ηλεκτρονικό, ο οποίος θα περιλαµβάνει τέσσερις (4) ανοξείδωτες 
δυναµοκυψέλες 60 tn µε προστασία ΙΡ 68, ενδείκτη ζύγισης και εκτυπωτή 
(τερµατικό ζύγισης) 

• Μηχανολογικό, για την συγκράτηση και σταθεροποίηση των δυναµοκυψελών 
και ειδικό εξοπλισµό για την διατήρηση της κάθετης µετάδοσης των φορτίων 
στις δυναµοκυψέλες. 

Η γεφυροπλάστιγγα θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστηµένη και συνδεδεµένη, 
συνοδευόµενη από πιστοποιητικό ακρίβειας ζύγισης. 

 

8.2.4 Χώρος έκπλυσης / καθαρισµού τροχών 

Θα προβλεφθεί εγκατάσταση όπου θα γίνονται εργασίες έκπλυσης / απόξεσης των 
τροχών των µηχανηµάτων που θα εργάζονται στο χώρο, αλλά και των 
απορριµµατοφόρων µετά την εκφόρτωση των απορριµµάτων και πριν την έξοδό 
τους από τον ΧΥΤΑ. Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει τάφρο διαστ. περίπου 
0.50Χ3.00m τοποθετηµένη εγκάρσια στο οδόστρωµα και καλυµµένη µε σχάρα 
όµβριων βαρέως τύπου. Η έκπλυση θα γίνεται µε εκτοξευτήρες νερού (µπεκ) και µε 
ελαστικό σωλήνα Φ1˝ µε ακροφύσιο. Τα βρόµικα νερά της έκπλυσης θα 
συλλέγονται σε υπόγεια δεξαµενή καθίζησης και από εκεί θα οδηγούνται µε 
υπερχείλιση σε δεξαµενή αποθήκευσης και ανακυκλοφορίας. Εκεί θα εγκατασταθεί 
αντλία νερού µε φίλτρο στην αναρρόφηση για την τροφοδοσία των µπεκ έκπλυσης. 
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το ίζηµα από την δεξαµενή καθίζησης θα συλλέγεται 
και θα εναποτίθεται στην µάζα των απορριµµάτων. 

 

8.2.5 Αντιπληµµυρική Προστασία 

Για τον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α., λόγω της µορφολογίας και της ανάπτυξης του χώρου, θα 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα. 



 
 

K:\N0200\cons\tefhi\5186_TP.doc                           - 45 -                                      Ν0200/5186/Β02 
 

Για την παροχέτευση των επιφανειακών νερών εκτός του χώρου, θα κατασκευαστεί 
αποστραγγιστική τάφρος ικανής διατοµής και κλίσης περιµετρικά του «ενεργού 
Χ.Υ.Τ.Α.», όπως επίσης και σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του χώρου αναµένεται 
συγκέντρωση οµβρίων λόγω των κλίσεων του ανάγλυφου. 

Πιο συγκεκριµένα:  

Θα προβλέπεται δίκτυο για την προστασία της λεκάνης ταφής των απορριµµάτων, 
στην περίµετρό της. 

Επίσης τάφροι θα κατασκευαστούν στις περιοχές χωροθέτησης των υποστηρικτικών 
εγκαταστάσεων, όπως είναι η δεξαµενή συλλογής στραγγισµάτων και οι περιοχές 
των κτιρίων, αποθηκών, δεξαµενών κλπ, καθώς και στο οδικό δίκτυο όπου αυτό το 
απαιτεί. 

Τα όµβρια ύδατα που συλλέγει η περιµετρική τάφρος, µέσω βαθµιδωτού ρείθρου 
οδηγούνται στον φυσικό αποδέκτη. 

Η µέγιστη ταχύτητα ροής στις επενδεδυµένες τάφρους είναι 6m/sec ενώ για τις 
ανεπένδυτες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5m/sec και να µην είναι µικρότερη από 
0,4 m/sec.  

 

8.2.6 Εγκατάσταση Ύδρευσης 

Στο µελετώµενο έργο προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις νερού: 

α)   Πλύση προσωπικού 

β)   Χρήση εργαστηρίου 

γ)   Χρήση κουζίνας 

δ)   Χρήση χώρων υγιεινής (WC, λουτρά) 

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 : 

• Οικίσκος ελέγχου πύλης 

• ∆εξαµενή ύδρευσης - άρδευσης 

• ∆εξαµενή πυρόσβεσης 

• Κτίριο διοίκησης & ελέγχου. 

• Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών 

• Συνεργείο - υπόστεγο οχηµάτων 

 Οι ανάγκες ύδρευσης των χώρων του Χ.Υ.Τ.Α αλλά και της άρδευσης των φυτών, 
προτείνεται να καλύπτονται από κοινή δεξαµενή ύδρευσης και άρδευσης, ωφέλιµης 
συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 30m3, η οποία είτε θα τροφοδοτείται από το 
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δίκτυο του δήµου, είτε µε µεταφορά ύδατος µε βυτιοφόρο. Η δεξαµενή θα διαθέτει 
αντλιοστάσιο για την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης υπο πίεση. Η δεξαµενή θα 
χρησιµοποιείται για την παροχή νερού προς όλες τις χρήσεις που αναφέρθηκαν 
προηγουµένως. 

 Απαγορεύεται  η χρήση επεξεργασµένων στραγγισµάτων για άρδευση. 

 Η εγκατάσταση ύδρευσης (δίκτυο σωληνώσεων, είδη υγιεινής κλπ.) θα εκτελεσθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντα «Κανονισµού Εσωτερικών Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων», τις υποδείξεις 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.  

 

8.2.7 Εγκατασταση Αποχετευσης 

 Η αποχέτευση των κτιρίων του ΧΥΤΑ, της εγκατάστασης έκπλυσης τροχών και των 
πλύσεων δαπέδων θα διοχετεύονται προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Στραγγισµάτων όπου θα υπόκεινται και αυτά σε επεξεργασία µαζί µε τα 
στραγγίσµατα. Ως εκ τούτου, στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς της εγκατάστασης 
επεξεργασίας στραγγισµάτων, θα πρέπει 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. 

 

8.2.8 Πυροπροστασία 

Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχούσας ανάφλεξης και για την αποτροπή 
µετάδοσης πυρκαγιάς, προτείνονται τα ακόλουθα µέτρα : 

• Αντιπυρική ζώνη : Περιµετρικά και εσωτερικά της περίφραξης, 
διαµορφώνεται αντιπυρική ζώνη πλάτους 8m. Η αντιπυρική ζώνη πρέπει να 
ελέγχεται, να καθαρίζεται και να αποψιλώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
∆ύναται στην προκειµένη περίπτωση η ζώνη πυροπροστασίας, λόγω της 
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µορφολογίας του χώρου να ταυτίζεται µε την περιµετρική οδό εξυπηρέτησης 
της εγκατάστασης 

• ∆ίκτυο πυρόσβεσης : Θα κατασκευαστεί δίκτυο πυρόσβεσης, στις περιοχές 
που απαιτείται µε βάση το σχεδιασµό. Το δίκτυο πυρόσβεσης θα 
τροφοδοτείται από αντλιοστάσιο πυρόσβεσης µε δεξαµενή νερού 
πυρόσβεσης χωρητικότητας τουλάχιστον 50m3 (µπορεί να είναι και κοινή, µε 
διαφορετικούς θαλάµους, µε αυτήν της ύδρευσης / άρδευσης), η οποία θα 
ελέγχεται ώστε να είναι πάντοτε πλήρης ύδατος. 

• ∆ανειοθάλαµος γαιώδους υλικού : Θα υπάρχει δανειοθάλαµος γαιώδους 
υλικού, τουλάχιστον όγκου 250m3, εντός του ΧΥΤΑ και πλησίον του χώρου 
διάθεσης απορριµµάτων, ώστε να υπάρχει άφθονο διαθέσιµο χώµα, προς 
επικάλυψη τυχούσης φλεγόµενης επιφάνειας. 

• Πυροσβεστικά σηµεία : Θα ορισθούν και θα εγκατασταθούν πυροσβεστικά 
σηµεία (ερµάρια), µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για άµεση και ταχεία 
επέµβαση (πυροσβεστήρες, µάσκες, φτυάρια, τσάπες, κλπ.) 

• Περίφραξη : Για την αποφυγή αιτιών που θα µπορούσαν άµεσα ή έµµεσα να 
συµβάλλουν στη δηµιουργία ή µετάδοση πυρκαγιάς όπως άλλωστε έχει 
προαναφερθεί, θα κατασκευαστεί περιµετρική περίφραξη του ΧΥΤΑ. 

• Πινακίδες οδηγίων πυρόσβεσης θα τοποθετηθούν σε όλους τους 
εργοταξιακούς χώρους του ΧΥΤΑ 

 

8.2.9 ∆ενδροφυτεύσεις 

Για λόγους οπτικής αλλά και ηχητικής αποµόνωσης του Χ.Υ.Τ.Α. επιβάλλεται 
δενδροφύτευση η οποία θα αναπτυχθεί εντός της περίφραξης στη ζώνη 
πυροπροστασίας.  

Η φύτευση θα λειτουργεί και ως ανεµοφράκτης. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να είναι 
πυκνή ώστε σηµαντικό ποσοστό αέρα να διέρχεται από αυτή και µε τον τρόπο αυτό 
να αποφεύγονται φαινόµενα στροβιλισµού στο χώρο διάθεσης.  

Υποχρέωση των διαγωνιζοµένων κατά το σχεδιασµό, πέραν των φυτεύσεων του 
χώρου στο τµήµα που θα αποκατασταθεί τελικά, αποτελεί και η ενίσχυση της 
δενδροφύτευσης του Χ.Υ.ΤΑ. µε είδη, κατά προτίµηση, ταχείας ανάπτυξης που 
ευδοκιµούν στην ευρύτερη του Χ.Υ.Τ.Α. . 

 

8.2.10 ∆εξαµενή υγρών καυσίµων 

Προβλέπεται η εγκατάσταση δεξαµενής αποθήκευσης υγρών καυσίµων (πετρέλαιο 
diesel) για τον εφοδιασµό των οχηµάτων που εργάζονται στον ΧΥΤΑ και την 
λειτουργία του εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Για την αποφυγή ατυχήµατος 
(πχ. πυρκαγιά) προτείνεται η δεξαµενή να εγκατασταθεί σε απόσταση ασφαλείας 
από την περιοχή των απορριµµάτων, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα σηµεία που 
συχνάζει το προσωπικό.  

 Η δεξαµενή καυσίµου θα είναι µεταλλική, ορθογωνική ή κυλινδρική,  µε 
χωρητικότητα 3,000 λίτρα και θα προφυλάσσεται κατάλληλα µέσα σε ισόγειο κλειστό 
κτίριο (αποθήκη). Θα διαθέτει ειδική αντλία καυσίµων µε ογκοµετρητή και µάνικα µε 
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χειροβαλβίδα για τον εφοδιασµό των οχηµάτων. Επίσης θα διαθέτει : σωλήνα 
πλήρωσης, σωλήνα εξαερισµού, θυρίδα επιθεώρησης, εξωτερικό ενδείκτη στάθµης, 
κατάλληλα µέτρα πυροπροστασίας, λεκάνη συλλογής έναντι διαρροής και ότι άλλο 
απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία.  

  

8.2.11 Χώρος στάθµευσης Οχηµάτων  

Για τη στάθµευση των οχηµάτων, θα διαµορφωθεί ασφαλτοστρωµένος χώρος 
κατάλληλου εµβαδού, πλησίον του οικίσκου ελέγχου. 

 

8.2.12 Χώρος εκφόρτωσης απορριµµατικών φορτίων για δειγµατοληψία 

Ο χώρος εκφόρτωσης φορτίων θα είναι ειδικά διαµορφωµένος, περιφραγµένος για 
την αποφυγή διασκορπισµού των απορριµµάτων στον περιβάλλοντα χώρο. Θα είναι 
επίσης προσβάσιµος σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες τοποθετηµένος κοντά στο 
κτίριο διοίκησης και ελέγχου. Τέλος το δάπεδό του θα πρέπει να είναι 
ασφαλτοστρωµένο. 

 

8.2.13 Χώροι αποθήκευσης υλικού επικάλυψης και χωµατισµών 

Κατά τη φάση λειτουργίας του κυττάρου απόθεσης, χωµατισµοί µπορούν να 
αποθηκεύονται σε παρακείµενη ελεύθερη έκταση, σε σηµεία που να µην εµποδίζεται 
η εξέλιξη των εργασιών αλλά και να µην εµποδίζεται η ασφαλής παροχέτευση των 
υδάτων που διέρχονται από το χώρο. Οι χωµατισµοί οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις 
ανάγκες σε υλικό επικάλυψης της κάθε µέρας θα µπορούν να αποθηκεύονται σε 
σηµεία της λεκάνης της κυψέλης στα οποία όµως δεν γίνονται αποθέσεις.  

Σε  κάθε περίπτωση οι χωµατισµοί δεν θα πρέπει να απέχουν µεγάλη απόσταση 
από το σηµείο χρήσης τους, ώστε να µην καταναλώνεται πολύς χρόνος σε 
µετακινήσεις αλλά και να ελαχιστοποιείται το κόστος κίνησης των µηχανηµάτων που 
εργάζονται στο χώρο. 

 

8.2.14 Χώρος αποθήκευσης αδρανών 

Σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους, θα υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλου 
χώρου για την εναπόθεση των εισερχόµενων αδρανών υλικών. 

 

8.2.15 Χώρος αποθήκευσης ελαστικών 

Σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους, θα υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλου 
χώρου για την προσωρινή εναπόθεση των εισερχόµενων ελαστικών. 

 

8.2.16 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

 Η ηλεκτροδότηση του ΧΥΤΑ θα γίνει από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ 3Χ400/230V-
50Hz µέσω ενός µετρητή κατανάλωσης kWhr. 

 Από τον µετρητή θα ηλεκτροδοτηθεί ο Γενικός Ηλεκ. Πίνακας, ο οποίος θα τροφοδοτεί 
τους εξής υποπίνακες: 
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� Πίνακας Κτιρίου ∆ιοίκησης 
� Πίνακας Φυλακίου 
� Πίνακας Υποστέγου Συντήρησης 
� Πίνακας Εγκατάστασης Συλλογής Προεπεξεργασίας και Ανακυκλοφορίας 

Στραγγισµάτων 
� Πίνακας Ύδρευσης - Άρδευσης - Πυρόσβεσης 
 Από τον Γενικό Ηλεκ. Πίνακα θα αναχωρούν οι παροχές µε καλώδια E1VV ή NYY προς 
τους Υποπίνακες των άλλων κτιρίων. Όλες οι υπόγειες οδεύσεις των καλωδίων από τον 
Γεν. Πίνακα προς τους Υποπίνακες και από τους Ηλεκ. Πίνακες προς τις καταναλώσεις θα 
πραγµατοποιούνται µέσα πλαστικού σωλήνα PVC ή HDPE µε ονοµ. πίεση 6 bars. Για την 
εγκατάσταση των ηλεκ. σωλήνων θα γίνει εκσκαφή τάφρων (χαντάκια), εγκιβωτισµός και 
επανεπίχωση σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Κάθε ηλεκτρικός πίνακας θα 
περιέχει όλα τα απαραίτητα όργανα διακοπής, προστασίας και αυτοµατισµών για την 
λειτουργία του σύµφωνα µε τα µονογραµµικά σχέδια της µελέτης. 

 Θα κατασκευασθούν ανεξάρτητα τρίγωνα γείωσης όπου θα γειώνονται ο µετρητης της 
∆ΕΗ, ο Γενικός Ηλεκ. Πίνακας και το Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος. Επίσης θα 
κατασκευασθεί θεµελιακή γείωση σε όλα τα κτίρια καθώς επίσης και γείωση του 
συστήµατος φωτισµού εξωτερικού χώρου (ιστοί οδοφωτισµού). 

 Για την αντικεραυνική προστασία του ΧΥΤΑ θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση 
αλεξικέραυνο µε ακτίνα εµβέλειας 150m τουλάχιστον. Επίσης θα κατασκευαστεί 
αλεξικέραυνο τύπου κλωβού Faraday στις στέγες όλων των κτιρίων, το οποίο θα 
συνδέεται µε την θεµελιακή γείωση. Στον χώρο των δεξαµενών της επεξεργασίας των 
στραγγισµάτων θα τοποθετηθεί ακίδα τύπου Franklin σε ιστό που θα καταλήγει σε 
ηλεκτρόδιο γείωσης. 

 Προβλέπεται η εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους κατάλληλης 
ονοµαστικής ισχύος για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η εγκατάσταση 
του ΕΗΖ περιλαµβάνει : τον πετρελαιοκινητήρα, το σύστηµα απαγωγής καυσαερίων, το 
σύστηµα παροχής καυσίµου, την αυτοδιεγειρόµενη και αυτορυθµιζόµενη 
ηλεκτρογεννήτρια, τον πίνακα ελέγχου και αυτόµατης µεταγωγής φορτίου, την 
αντικραδασµική προστασία, παρελκόµενα και ανταλλακτικά, καλωδιώσεις καθώς και κάθε 
υλικό και εργασία που είναι απαραίτητα για την κανονική και ασφαλή λειτουργία του ΕΗΖ. 

 Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση φωτισµού που θα καλύπτει την εσωτερική οδοποιία και 
τις υπαίθριες εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ. Τα φωτιστικά θα είναι εξωτ. χώρου µε λαµπτήρες 
νατρίου Υ.Π. και θα εγκατασταθούν επάνω σε γαλβανισµένους ιστούς οδοφωτισµού. 

 Σε όλα τα κτίρια θα εγκατασταθούν τηλέφωνα, τα οποία θα τροφοδοτούνται από µικρό 
τηλεφωνικό κέντρο, δύο (2) εξωτ. γραµµών και έξη (6) εσωτερικών τουλάχιστον. Το τηλεφ. 
κέντρο θα τροφοδοτείται από το ενσύρµατο δίκτυο του ΟΤΕ ή άλλου παρόχου, µέσω 
κεντρικού τηλεφωνικού κατανεµητή. Το τηλεφωνικό δίκτυο εσωτερικών γραµµών θα 
λειτουργεί σαν σύστηµα ενδοεπικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας του 
ΧΥΤΑ.  

 Οι ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης του ΧΥΤΑ θα καλύπτονται από δεξαµενή 
αποθήκευσης νερού µε κατάλληλη χωρητικότητα, η οποία θα τροφοδοτείται από 
υδροφόρα. Η δεξαµενή νερού θα κατασκευασθεί εντός του χώρου του ΧΥΤΑ και θα 
διαθέτει αντλιοστάσιο, το οποίο θα τροφοδοτεί µε νερό όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης 
του ΧΥΤΑ. 

 Από το ίδιο αντλιοστάσιο θα τροφοδοτείται επίσης η περιµετρική άρδευση του χώρου του 
ΧΥΤΑ. Το νερό θα διοχετεύεται προς τα φρεάτια άρδευσης περιµετρικά του ΧΥΤΑ, 
καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες άρδευσης της περιµετρικής δενδροφύτευσης. 
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 ∆ίπλα από την δεξαµενή αποθήκευσης νερού ύδρευσης - άρδευσης, θα κατασκευασθεί 
ανεξάρτητη δεξαµενή νερού πυρόσβεσης µε κατάλληλη χωρητικότητα. Η δεξαµενή νερού 
θα διαθέτει αντλητικό συγκρότηµα πυρόσβεσης, το οποίο θα τροφοδοτεί το µόνιµο 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο του ΧΥΤΑ. 

 Τα ακάθαρτα νερά (λύµατα) όλων των εγκαταστάσεων πλην των στραγγισµάτων, θα 
συλλέγονται µε οριζόντιο δίκτυο αποχέτευσης και θα οδηγούνται σε απορροφητικό βόθρο 
κατάλληλης χωρητικότητας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ακάθαρτα από τον λάκκο του 
συνεργείου θα οδηγούνται πρώτα σε βορβοροσυλλέκτη και ελαιοσυλλέκτη, πριν να 
οδηγηθούν στον απορροφητικό βόθρο. Τα όµβρια ύδατα των στεγών των κτιρίων θα 
οδηγούνται µέσω οριζόντιων συλλεκτηρίων ανοικτών αγωγών (ντερέδων) και 
κατακόρυφων σωληνώσεων, ελεύθερα προς τον περιβάλλοντα χώρο. 

 Θα εγκατασταθούν συστήµατα ενεργητικής πυροπροστασίας που θα καλύπτουν όλα τα 
κτίρια και τον χώρο διάστρωσης των απορριµµάτων. Τα συστήµατα περιλαµβάνουν : 
µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο µε πυρ. φωλιές στον εξωτερικό χώρο, 
πυροσβεστικά ερµάρια εργαλείων, φορητούς πυροσβεστήρες, συστήµατα αυτόµατης 
κατάσβεσης τοπικής εφαρµογής, συστήµατα πυρανίχνευσης, συστήµατα ανίχνευσης 
εκρηκτικού µίγµατος βιοαερίου, φωτισµό ασφαλείας και ότι άλλο απαιτείται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία και τις πυροσβεστικές διατάξεις. 

 Για την αποφυγή δηµιουργίας συνθηκών συγκέντρωσης βιοαερίου, σε όλα τα κτίρια θα 
εγκατασταθεί σύστηµα µηχανικού εξαερισµού, µε συχνές εναλλαγές αέρα. 

 Τέλος, όλες οι Η-Μ Εγκαταστάσεις θα µελετηθούν και θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε :  
� την ισχύουσα Νοµοθεσία  
� τους ισχύοντες Κανονισµούς και Οδηγίες 
� τις Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις 
� τους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου 
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10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. 

 

Το πρόγραµµα λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. αφορά στη διαχρονική διάθεση 
προσωπικού και µηχανηµάτων για την οµαλή απορρόφηση, σύµφωνα µε το σχέδιο 
εκµετάλλευσης, των προσερχόµενων σε αυτόν στερεών αποβλήτων. 

Το πρόγραµµα λειτουργίας κλιµακώνεται και εξειδικεύεται σε τέσσερα (4) επίπεδα: 

α. Ηµερήσιο πρόγραµµα  

Για τον καθορισµό του λαµβάνονται υπόψη οι ωριαίοι ρυθµοί προσέλευσης των 
απορριµµάτων µε αντικειµενικό σκοπό την ικανοποιητική απορρόφηση των φορτίων 
σε ώρες αιχµής.  

β. Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα  

Παίρνει υπόψη του την διακύµανση του φορτίου των απορριµµάτων τις διάφορες 
ηµέρες της εβδοµάδας. Σαν πλέον επιβαρηµένες ηµέρες θεωρούνται η ∆ευτέρα και 
Τρίτη, ενώ το Σάββατο και η Κυριακή είναι συνήθως ηµέρες χαµηλού φορτίου.  

Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα οριοθετείται µε: 

• την κατανοµή των ρεπό των εργαζοµένων και 

• την ανάληψη συγκεκριµένων δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια των χαµηλού 
φορτίου ηµερών, όπως συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας, οµαλοποίηση των 
στρώσεων κλπ. 

γ. Τριµηνιαίο ή εξαµηνιαίο πρόγραµµα 

Προβλέπει τη διαθεσιµότητα προσωπικού και µηχανηµάτων για κάθε εποχή µε 
βάση τις ιδιοµορφίες της πχ για το καλοκαίρι ιδιαίτερη έµφαση στο υδροφόρο 
(κατάβρεγµα, πότισµα), τον χειµώνα σε µηχανήµατα, αποθήκη υλικού οδοστρωσίας, 
κατάσταση εφεδρικών µετώπων απόρριψης κλπ. 

δ. Ετήσιο πρόγραµµα 

Προβλέπει τη διαθεσιµότητα προσωπικού, µηχανηµάτων και τη λειτουργικότητα των 
έργων υποδοµής στη διάρκεια όλου του χρόνου. Εκφράζεται µε: 

• τον προγραµµατισµό των κανονικών αδειών του προσωπικού,  

• το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και συντήρησης των έργων υποδοµής,  

• την ανανέωση του εξοπλισµού και την µακρόχρονη επισκευή µηχανηµάτων,  

• την επιµόρφωση του προσωπικού,  

• την διαµόρφωση τελικών πρανών,  

• την εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης κ.α. 

 

10.1 Προσωπικό λειτουργίας 

O σχεδιασµός λαµβάνει υπόψη ότι ο Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέας θα λειτουργεί σε µία βάρδια, 
ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα φυλάσσεται. 
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Την ευθύνη ζύγισης των εισερχόµενων απορριµµατοφόρων θα έχει εργαζόµενος 
που θα είναι εγκαταστηµένος στον οικίσκο διοίκησης. 

Την ευθύνη διευθέτησης των απορριπτόµενων υλικών στο µέτωπο εργασιών θα 
έχουν οι χειριστές του κινητού εξοπλισµού, οι οποίοι θα κατευθύνουν τους οδηγούς 
των οχηµάτων στο σηµείο εκφόρτωσης. 

Το συνολικό προσωπικό λειτουργίας που απαιτείται για το Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία - τέσσερα ( φύλακας – ζυγιστής, χειριστές, 
υπεύθυνος µηχανικός) άτοµα, πλέον των ατόµων που θα αναλάβουν τη φύλαξη του 
χώρου τις ώρες εκτός λειτουργίας. 
 

10.2 Εξοπλισµός λειτουργίας 

8.2.17 Γενικά 

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 σ’ 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. 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κέας θα δέχεται εισερχόµενα φορτία απορριµµάτων 3.077ton/έτος 
(µέση ετήσια δυναµικότητα), δηλαδή περίπου 74 m3/εβδοµάδα και άρα 12 m3/ηµέρα 
για 6ήµερη λειτουργία . 

Για την κάλυψη των αναγκών του Χ.Υ.Τ.Α., θα χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω 
µηχανήµατα: 

• Ερπυστριοφόρος συµπιεστής απορριµµάτων (compactor) 

• Ελαστικοφόρος φορτωτής µε σύστηµα εκσκαφής - τσάπα 

• Βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς νερού (υδροφόρα) 

 Ο ερπυστριοφόρος συµπιεστής απορριµµάτων (compactor) θα χρησιµοποιηθεί 
τόσο για τη συµπίεση, όσο και για τις προαναφερθείσες εργασίες υγειονοµικής 
ταφής στερεών απορριµµάτων. Θα έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (δυνατότητες, 
διαστάσεις, βάρος, ιπποδύναµη, κλπ.) για τις ανάγκες του εν λόγω ΧΥΤΑ. Θα είναι 
κατάλληλα εξοπλισµένος ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του, 
κάτω από τις προδιαγραφόµενες συνθήκες εργασίας σε όλη την διάρκεια του έτους. 

 Ο φορτωτής θα έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (δυνατότητες, διαστάσεις, βάρος, 
ιπποδύναµη, χωρητικότητα κουβά, ικανότητα τσάπας κλπ.) για τις ανάγκες του εν 
λόγω ΧΥΤΑ. Θα έχει την δυνατότητα έτσι ώστε : 

• να διεκπεραιώνει τις εργασίες ταφής στον Χ.Υ.Τ.Α.  

• να διεκπεραιώνει εργασίες όπως εκσκαφές, διανοίξεις τάφρων, κλπ. 

• να επιµελείται την περιοδική συντήρηση του εσωτερικού δροµολόγιου, 

• να εκτελεί ότι άλλο σε σχέση µε την εύρυθµη λειτουργία και εµφάνιση του 
Χ.Υ.Τ.Α. 

 Το βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς νερού (υδροφόρα) θα έχει τα κατάλληλα 



 

K:\N0200\cons\tefhi\5186_TP.doc                           - 53 -                                      Ν0200/5186/Β02 
 

χαρακτηριστικά (δυνατότητες, διαστάσεις, χωρητικότητα δεξαµενής κλπ.) για τις 
ανάγκες ύδρευσης του εν λόγω ΧΥΤΑ. 

 Γενικώς η επιλογή των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων κάθε οχήµατος θα γίνει 
µετά από εµπεριστατωµένη ανάλυση των αναγκών εξυπηρέτησης του εν λόγω 
ΧΥΤΑ. 

 

8.2.18 Σχέδιο ενεργειών αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών  

Το σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών πρέπει να περιλαµβάνει ενέργειες 
αντιµετώπισης των παρακάτω πιθανών εκτάκτων περιστατικών : 

• Προσέλευση µεγάλης ποσότητας απορριµµάτων 

• Έλλειψη υλικού επικάλυψης 

• Πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ 

• Συνεχής βροχόπτωση 

• Εντοπισµός διαρροής στραγγισµάτων 

• Εντοπισµός διαφυγής βιοαερίου 

 

Πιο συγκεκριµένα, τα µέτρα που θα προταθούν από τους υποψήφιους αναδόχους 
πρέπει να ακολουθούν τις ακόλουθες κατευθύνσεις. 

 

Προσέλευση µεγάλης ποσότητας απορριµµάτων 

Στο σχέδιο ανάπτυξης του ΧΥΤΑ πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη εφεδρικών 
µετώπων εργασίας, σε κάθε φάση ανάπτυξης. Για την αντιµετώπιση αυτού του 
ενδεχοµένου, πέραν του εφεδρικού µετώπου, στα πλαίσια της προµελέτης 
προβλέπονται επίσης : 

• Χώρος συσσώρευσης υλικού επικάλυψης σε επαρκείς ποσότητες 

• Χώρος αναµονής απορριµµατοφόρων 

• ∆υνατότητα ταυτόχρονης απόθεσης απορριµµάτων σε διαφορετικά ταµπάνια. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να προτείνουν µία σειρά 
συγκεκριµένες ενέργειες, µε βάση το συνολικό σχεδιασµό που προσφέρουν. 

 

Έλλειψη υλικού επικάλυψης 

∆εν αναµένεται να αντιµετωπιστεί τέτοιο πρόβληµα. Παρόλα αυτά, σε κάθε 
περίπτωση η εύρεση του υλικού επικάλυψης θα είναι ευθύνη του αναδόχου και θα 
αποτελεί αντικείµενο της µελέτης προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 

 

Πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ 

Στην περίπτωση που εντοπιστεί πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ, προβλέπεται : 

• άµεση κλήση της πυροσβεστικής, στο βαθµό που η εστία είναι ή  µεγάλη ή 
γειτονεύει µε εύφλεκτη βλάστηση 
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• άµεση κινητοποίηση όλων των πυροσβεστικών µέσων του ΧΥΤΑ, τα οποία θα 
είναι κατ΄ ελάχιστο αυτά που προβλέπει η προµελέτη. 

• αποµόνωση περιοχών στις οποίες ενδέχεται να έχουν εντοπιστεί - κατά καιρούς - 
διαφυγές βιοαερίου. 

Πρόσθετα, σε καθηµερινή βάση θα πρέπει να λαµβάνονται τα εξής µέτρα : 

1. Καθηµερινή διάστρωση, συµπίεση και επικάλυψη των απορριµµάτων  

Τα απορρίµµατα θα εκφορτώνονται στο µέτωπο εργασίας του ΧΥΤΑ, θα 
διαστρώνονται σε λεπτές στρώσεις και θα συµπιέζονται µέχρι να επιτευχθεί επαρκής 
βαθµός συµπίεσης. Στο τέλος κάθε ηµέρας τα απορρίµµατα θα επικαλύπτονται µε 
15-20 cm συµπιεσµένου υλικού επικάλυψης (χώµα ή κατάλληλα µπάζα). 

2. Ελεγχόµενη διαχείριση του βιοαερίου 

Το παραγόµενο βιοαέριο που προκύπτει από την αποδόµηση των απορριµµάτων 
δεν πρέπει να διαφεύγει ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Προς το σκοπό αυτό, 
προτείνονται τα εξής : 

∗ Στεγάνωση του ΧΥΤΑ : Προς αποφυγή της υπόγειας µετανάστευσης του 
βιοαερίου, τα πρανή και ο πυθµένας του ΧΥΤΑ πρέπει να στεγανοποιηθούν µε τη 
χρήση κατάλληλων  φυσικών ή/και συνθετικών υλικών. 

∗ ∆ίκτυο παθητικής απαερίωσης : Το βιοαέριο µέσω κατάλληλου δικτύου 
φρεατίωνθα εκτονώνεται ελεγχόµενα στην ατµόσφαιρα και δεν θα παραµένει στη 
µάζα των απορριµµάτων  

∗ Τακτικός έλεγχος µέσω µετρήσεων : Για τον έλεγχο της αποδοτικής λειτουργίας 
του συστήµατος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης του βιοαερίου, θα 
διενεργούνται τακτικά µετρήσεις σχετικά µε την παρουσία ρυπαντικών και 
ανεπιθύµητων συστατικών του βιοαερίου (π.χ. µεθανίου) στην ευρύτερη περιοχή 
του ΧΥΤΑ.  

Συνεχής βροχόπτωση  

 Οι τάφροι απορροής οµβρίων που έχουν σχεδιαστεί καλύπτουν µε µεγάλο 
συντελεστή ασφαλείας τις ανάγκες παροχέτευσης. Το πρόβληµα που πιθανόν θα 
δηµιουργηθεί βρίσκεται στη συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων οµβρίων εντός της 
λεκάνης ταφής. Για το λόγο αυτό, σε κάθε φάση ανάπτυξης του ΧΥΤΑ, ανάλογα και 
µε τον συγκεκριµένο σχεδιασµό που θα προτείνουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πρέπει 
να προβλέπεται : 

• Η ελαχιστοποίηση της ποσότητας των οµβρίων που οδηγούνται στο σύστηµα 
συλλογής των στραγγισµάτων, µε κατάλληλες διόδους παροχέτευσης των οµβρίων 
εκτός του µετώπου εργασίας. 

• Η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων των στραγγισµάτων που να καλύπτουν το 
ενδεχόµενο συνεχούς βροχόπτωσης για τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες. Η 
διαστασιολόγηση του όγκου της δεξαµενής καθίζησης ιλύος, συλλογής και 
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εξισορρόπησης στραγγισµάτων θα προκύψει κατόπιν αναλυτικών υπολογισµών των 
διαγωνιζόµενων µε κατ΄ελάχιστο υγρό όγκο δεξαµενής τα 150 m3.  

Εντοπισµός διαρροής στραγγισµάτων  

∆ιαρροή στραγγισµάτων θα εντοπιστεί εφόσον σε κάποια δειγµατοληψία σε υπόγεια 
ή επιφανειακά ύδατα ανακαλυφθούν κάποιοι ρύποι από αυτούς που αναφέρονται 
τεύχος της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (διαχείριση στραγγισµάτων). Στο 
βαθµό που γίνει κάτι τέτοιο, ο κύριος του έργου πρέπει : 

• να παρακολουθεί - µε δειγµατοληψίες - σε καθηµερινή βάση το συγκεκριµένο 
σηµείο που εντοπίστηκε η διαρροή, για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο λάθους, ή 
τυχαίας διαρροής.  Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποµακρύνονται, όσο περισσότερα 
στραγγίσµατα είναι δυνατόν από το χώρο και να ελαχιστοποιηθεί η 
επανακυκλοφορία, ώστε να πέσει το ύψος των στραγγγισµάτων. Αυτό θα πρέπει να 
γίνεται συνεχώς, µέχρι να εντοπισθεί ακριβώς η φύση του προβλήµατος και να 
υλοποιηθεί µία τεχνική αντιµετώπισής του. 

• Στο βαθµό που εντοπισθεί µόνιµο πρόβληµα, ο κύριος του έργου πρέπει να 
εκπονήσει, το συντοµότερο δυνατό, αναλυτική µελέτη ακριβούς προσδιορισµού της 
φύσης και της έκτασης του προβλήµατος και εντοπισµού της πηγής της ρύπανσης ή 
του σηµείου διαρροής. Στην ίδια έκθεση πρέπει να προτείνονται επανορθωτικά 
µέτρα, τα οποία θα εντάσσονται σε δύο πιθανές κατευθύνσεις : α/ τεχνικές 
επεµβάσεις στην πηγή ρύπανσης µε στόχο να αποκατασταθεί κάθε δυσλειτουργία 
και να κλείσει το σηµείο διαρροής και β/ καταπολέµηση της ρύπανσης στο σηµείο 
που αυτή εκδηλώνεται και µείωση της πιθανής εξάπλωσής της. 

• Σε κάθε περίπτωση είναι πιθανό να κριθεί απαραίτητη η εγκατάσταση µίας ή κα 
περισσοτέρων επιπρόσθετων γεωτρήσεων οι οποίες θα βοηθήσουν στον έλεγχο της 
έκτασης της ρύπανσης. Αναγκαία µπορεί να κριθεί τουλάχιστον µία γεώτρηση στα 
όρια της έκτασης του ΧΥΤΑ και προς τη διεύθυνση που έχει εντοπισθεί η ρύπανση 
προκειµένου να λειτουργήσει σαν «ειδοποίηση» για τις γειτονικές περιοχές που 
µπορεί να επηρεασθούν. 

• Προκειµένου να µπορεί να γίνει σύγκριση των τεχνικών που προτείνονται κάθε 
φορά για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι απαραίτητη η 
συλλογή και η αξιολόγηση όλων των τεχνικών δεδοµένων. Για την επιλογή της 
κατάλληλης µεθόδου πρέπει : 

- Να εξετασθεί η υδρογεωλογική κατάσταση της περιοχής και να αποφασιστεί 
εάν είναι αναγκαία η προσθήκη γεωτρήσεων στην περιοχή. Να γίνει 
δειγµατοληψία και σε άλλα σηµεία, προκειµένου να εκτιµηθεί η έκταση και ο 
βαθµός της ρύπανσης. 

- Να γίνει εκτίµηση των επιπτώσεων στους ευαίσθητους αποδέκτες οι οποίοι 
µπορεί να επηρεαστούν από τη ρύπανση, και να προσδιοριστούν τα 
επιτρεπτά όρια.  
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Εντοπισµός διαφυγής βιοαερίου 

Στο βαθµό που εντοπισθεί διαρροή του βιοαερίου, προτείνονται τα ακόλουθα µέτρα : 

• Αν η διαρροή εντοπισθεί σε φρεάτιο monitoring ο κύριος του έργου πρέπει να 
παρακολουθεί - µε δειγµατοληψίες - σε καθηµερινή βάση το συγκεκριµένο σηµείο 
που εντοπίστηκε η διαρροή, για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο λάθους ή τυχαίας 
διαρροής. Στο βαθµό που η διαρροή είναι µόνιµη, η µεθοδολογία αντιµετώπισης είναι 
όπως στην περίπτωση διαρροής στραγγισµάτων. 

• Αν η διαρροή εντοπισθεί κοντά σε κάποιο κτίριο ή άλλο κλειστό χώρο, η περιοχή 
πρέπει να αποµονωθεί άµεσα, από ανθρώπινη παρέµβαση. Στη συνέχεια πρέπει να 
παρακολουθείται καθηµερινά για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο λάθους ή τυχαίας 
διαρροής. Στο βαθµό που η διαρροή είναι µόνιµη, η µεθοδολογία αντιµετώπισης είναι 
όπως και πριν. 
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11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

11.1 ∆ιαχείριση του χώρου – ελεγχόµενες παράµετροι 

Ένα σοβαρότατο θέµα που άπτεται της περιβαλλοντικά ασφαλούς συµπεριφοράς 
ενός χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων είναι αυτό της επιτήρησης του τόσο 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του όσο και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
αποκατάστασης . 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/17-11-1997, η οποία αφορά στις προδιαγραφές της 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, αλλά και της νέας απόφασης Η.Π 
29407/3508/16-12-2002, στα πλαίσια του ελέγχου, της επιτήρησης και της 
παρακολούθησης ενός ΧΥΤΑ, πρέπει να εκτελείται ένα ελάχιστο πρόγραµµα 
µετρήσεων συγκεκριµένων παραµέτρων µε σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών µέσα 
στο ΧΥΤΑ και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των συστηµάτων που θα έχουν 
εγκατασταθεί για την προστασία της ευρύτερης περιοχής από πιθανή ρύπανση. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι εάν από το ξεκίνηµα της λειτουργίας ενός 
οργανωµένου ΧΥΤΑ εφαρµοστεί σωστά ο έλεγχος και η παρακολούθηση του χώρου, 
τότε είναι βέβαιο ότι και µετά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου, το σύστηµα 
παρακολούθησης θα λειτουργεί κατά  βέλτιστο τρόπο. 

Στο υπό µελέτη ΧΥΤΑ, υπεύθυνος αυτής της παρακολούθησης κατά την λειτουργία 
αλλά και µετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης θα είναι ο κύριος του 
έργου. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι παράµετροι που πρέπει να παρακολουθούνται 
για να υπάρχει ολοκληρωµένη καταγραφή της εξέλιξης των φυσικοχηµικών και 
µηχανικών διεργασιών που συντελούνται σε έναν οργανωµένο χώρο.  

 

11.2 Φαινόµενα που παρακολουθούνται 

Το έργο  της  διαχρονικής παρακολούθησης ορισµένων παραµέτρων ενός ΧΥΤΑ 
πρέπει να θεωρείται σηµαντικό αφού συνδέει την διάγνωση της πραγµατικής 
εξέλιξης ορισµένων φαινοµένων µε την λήψη των συναφών αποφάσεων διαχείρισης 
του ΧΥΤΑ. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 114218/97, και την Η.Π 29407/3508 Απόφαση, τα 
φαινόµενα που χρειάζονται διαχρονική παρακολούθηση είναι: 

α. Οι καθιζήσεις στα διάφορα σηµεία του χώρου 

β. Η γένεση και σύσταση των στραγγισµάτων  

γ. Η σύσταση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων 

δ. Η γένεση και σύνθεση του βιοαερίου  

ε. Μετεωρολογικά στοιχεία  

Η νέα Οδηγία 31/99 (η εναρµόνισή της είναι η Η.Π 29407/3508/16-12-2002) των 
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Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την υγειονοµική ταφή, ορίζει στο άρθρο 13 ότι: 

“Μετά την οριστική παύση λειτουργίας χώρου υγειονοµικής ταφής, ο φορέας 
λειτουργίας του είναι υπεύθυνος για την συντήρηση, την παρακολούθηση και τον 
συστηµατικό έλεγχό του, κατά την φάση επιτήρησης, επί 10 έτη” 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε έναν χώρο διάθεσης απορριµµάτων, πρέπει να 
περιλαµβάνεται η συστηµατική καταγραφή των παραµέτρων που θα παρουσιαστούν 
στη συνέχεια .  

 

� Καθιζήσεις 

Μία πρώτη οµάδα παραµέτρων που πρέπει να παρακολουθείται είναι οι παράµετροι 
που συνδέονται µε τις καθιζήσεις. Σχεδιάζεται πρόγραµµα µετρήσεων των 
καθιζήσεων (ολικών ή/και διαφορικών) και λαµβάνονται µέτρα κατά τη λειτουργία του 
ΧΥΤΑ, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα φαινόµενα καθιζήσεων και να αποφευχθούν 
τυχόν παραµορφώσεις στο υλικό επικάλυψης, στα στεγανωτικά συστήµατα, στο 
σώµα του ΧΥΤΑ και στους αγωγούς βιοαερίου. 

Η εξέλιξη των καθιζήσεων συνδέεται µε τη µεταβολή των µηχανικών ιδιοτήτων του 
υλικού και µε τη βιοαποικοδόµηση των απορριµµάτων, ενώ χρονικά εκτείνεται 
περίπου µία δεκαετία µετά την απόθεση. Σε έναν οργανωµένο ΧΥΤΑ το πρόγραµµα 
παρακολούθησης στις διάφορες θέσεις θα πρέπει να διατηρηθεί επί 10 χρόνια µετά 
το “κλείσιµο” του συγκεκριµένου ταµπανιού όπου βρίσκεται το σηµείο 
παρακολούθησης. 

Η ολοκλήρωση των καθιζήσεων ανοίγει τη δυνατότητα για την κατασκευή και 
εγκατάσταση ευπαθών (σε µετακινήσεις) τεχνικών έργων επηρεάζοντας σηµαντικά 
το σχεδιασµό τους. 

 

� Στραγγίσµατα, Υπόγεια & Επιφανειακά  νερά 

Μία δεύτερη οµάδα παραµέτρων που πρέπει να µετρούνται αφορά στα δείγµατα 
στραγγισµάτων και υπόγειων υδάτων (δείγµατα αντιπροσωπευτικά της µέσης 
σύνθεσης, δειγµατοληψία κατά ISO 5667-2,1991). 

Προκειµένου να σχεδιαστεί ένα πρόγραµµα ελέγχου διαρροής των στραγγισµάτων 
και µόλυνσης των υπόγειων νερών απαιτείται η επίγνωση του άµεσου ή έµµεσου 
κινδύνου ρύπανσης και να γίνεται επισταµένος έλεγχος σχετικά µε την πιθανή 
ρύπανση ή /και µόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από τυχούσα 
διαρροή. 

Στους ΧΥΤΑ ο έλεγχος στραγγισµάτων διενεργείται µέσω της δειγµατοληψίας και 
παρακολούθησης από τα φρεάτια ελέγχου των στραγγισµάτων αλλά και από 
γεωτρήσεις. Όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν πρέπει να υπάρχει ένα φρεάτιο για 
κάθε κύτταρο του ΧΥΤΑ. Από τα φρεάτια αυτά θα είναι δυνατός ο έλεγχος των 
στραγγισµάτων, όπου υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησής τους µε αντλία σε 
περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε περίπτωση µεγάλου αριθµού των 
κυττάρων, όταν τα παραπάνω δεν είναι υλοποιήσιµα, θα πραγµατοποιείται έλεγχος 
των στραγγισµάτων µε δειγµατοληψία από τα φρεάτια συλλογής τα οποία θα 
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βρίσκονται στα άκρα των συλλεκτήριων αγωγών. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε κατά τη 
διάρκεια κατασκευής και οργάνωσης του χώρου, τα φρεάτια συλλογής 
στραγγισµάτων να είναι  κατάλληλα για συντήρηση και καθαρισµό. 

Όσον αφορά τις γεωτρήσεις ελέγχου των υπογείων υδάτων, που θα 
χρησιµοποιούνται για µετρήσεις (ποιοτικές και ποσοτικές) των στραγγισµάτων, αυτές 
θα είναι τουλάχιστον τρεις. Μία γεώτρηση θα αποτελεί σηµείο αναφοράς και θα 
βρίσκεται ανάντη του χώρου ενώ δύο θα βρίσκονται κατάντη.  

Για τον έλεγχο των επιφανειακών υδάτων, θα γίνεται έλεγχος σε τρία σηµεία, ένα 
ανάντη του χώρου και δύο κατάντη του χώρου. 

 

� Αέρια 

Μία άλλη κρίσιµη οµάδα παραµέτρων που πρέπει να µετρούνται αφορούν το 
βιοαέριο. Η παρακολούθηση  του βιοαερίου στοχεύει στο διαρκή εντοπισµό των 
µεθανογόνων περιοχών του κοιτάσµατος, την περιεκτικότητα του βιοαερίου κάθε 
γεώτρησης σε µεθάνιο, την παροχή βιοαερίου ανά γεώτρηση, τις συγκεντρώσεις 
CO2, O2,  και N2  την πίεση που αναπτύσσεται σε κάθε γεώτρηση, το ποσοστό % 
LEL (χαµηλού ορίου έκρηξης) και άλλες χρήσιµες πληροφορίες καθοριστικές για την 
ασκούµενη στρατηγική διάθεσης του βιοαερίου. Η παρακολούθηση και επιτήρηση 
της υπεδάφιας µετανάστευσης του βιοαερίου γίνεται µέσω συστήµατος φρεατίων. 

11.3 ∆ειγµατοληψίες - Παρακολούθηση 

Η δειγµατοληψία και η µέτρηση (ποιοτική και ποσοτική) των στραγγισµάτων από το 
χώρο ταφής, η παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων καθώς και 
η επιτήρηση και ο έλεγχος της µετανάστευσης του βιοαερίου από το σώµα των 
απορριµµάτων, αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την ορθολογική διαχείριση και 
παρακολούθηση ενός ΧΥΤΑ. 

Οι µετρούµενες παράµετροι που χρησιµοποιούνται καθώς και η συχνότητα λήψης  
αυτών των παραµέτρων ακολουθούν στη συνέχεια : 

 

� Έλεγχος στραγγισµάτων  - υπόγειων & επιφανειακών υδάτων 

Οι παράµετροι οι οποίες µετρώνται για τον έλεγχο των στραγγισµάτων καθώς και η 
συχνότητα µέτρησης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10-1: Παράµετροι που πρέπει να µετρώνται στα στραγγίσµατα και 
συχνότητα µέτρησης, βάσει της ΚΥΑ 114218 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 Φάση 
λειτουργίας 

Φάση 
µεταφροντίδας 

Όγκος στραγγισµάτων Μηνιαίως Ανά εξάµηνο 

Σύνθεση στραγγισµάτων Ανά τρίµηνο Ανά εξάµηνο 

Όγκος και σύνθεση επιφανειακών υδάτων Ανά τρίµηνο Ανά εξάµηνο 

 

Τουλάχιστον µια φορά το χρόνο πρέπει να ελέγχεται η αγωγιµότητα των 
στραγγισµάτων. Η αναγκαιότητα των µετρήσεων σχετικά µε τα επιφανειακά νερά 
προσδιορίζεται από τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης. Οι παράµετροι που πρέπει να 
µετρώνται σχετικά µε τη σύσταση των στραγγισµάτων µπορεί να ποικίλλουν 
ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων που έχουν ταφεί και θα προσδιοριστούν µε 
λεπτοµέρεια παρακάτω. 

Ιδιαίτερη σηµασία, στην παρούσα περίπτωση, έχει η παρακολούθηση και προστασία 
της ευρύτερης υδροφορίας της περιοχής. Για το λόγο αυτό συνήθως γίνονται µία 
σειρά ενέργειες οι οποίες είναι: 

 

• ∆ειγµατοληψίες 

Οι µετρήσεις θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που 
ενδέχεται να επηρεάζονται από την παρουσία των αποβλήτων, µε ένα τουλάχιστον 
σηµείο µέτρησης στην περιοχή εισροής και δύο στην περιοχή εκροής (ΚΥΑ 114218, 
Η.Π 29407/3508).  

 

• Παρακολούθηση 

Οι παράµετροι των οποίων πρέπει να γίνεται ανάλυση στα δείγµατα πρέπει να 
συνάγονται από την αναµενόµενη σύνθεση των στραγγισµάτων και την ποιότητα των 
υπόγειων υδάτων στην περιοχή. 

Οι παράµετροι προς ανάλυση πρέπει να επιλέγονται βάσει της κινητικότητας στην 
ζώνη των υπόγειων υδάτων ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη αναγνώριση τυχόν 
αλλαγών της ποιότητας του νερού. Τέτοιες συνιστώµενες παράµετροι είναι το pΗ, ο 
ολικός οργανικός άνθρακας, οι φαινόλες, τα βαρέα  µέταλλα, το φθόριο, ο λόγος 
πετρελαίου / υδρογονάνθρακες. Στον επόµενο πίνακα, παρουσιάζονται ενδεικτικά οι 
µετρούµενες παράµετροι και η προτεινόµενη συχνότητα µέτρησής τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10- 2: Μετρούµενες παράµετροι και συχνότητα µετρήσεων για τα υπόγεια 
ύδατα, βάσει της ΚΥΑ 114218 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 
 Φάση λειτουργίας Φάση 

µεταφροντίδας 

Στάθµη υπογείων υδάτων 

Ανά εξάµηνο ή 
συχνότερα αν 

µεταβάλλεται η 
στάθµη των υδάτων 

Ανά εξάµηνο 

Σύνθεση υπογείων υδάτων Ανάλογα µε τον 
εξεταζόµενο χώρο 

Ανάλογα µε τον 
εξεταζόµενο χώρο 

 

Η συχνότητα πρέπει να βασίζεται στη δυνατότητα ανάληψης δράσης µεταξύ των 
δειγµατοληψιών, αν σηµειωθεί επίπεδο συναγερµού, να προσδιορίζεται δηλαδή 
βάσει της γνωστής ή εκτιµώµενης ταχύτητας ροής των υπογείων υδάτων  

Τόσο για τις µετρήσεις των στραγγιδίων όσο και για την ποιότητα των υπογείων αλλά 
και επιφανειακών υδάτων οι παράµετροι που θα µετρώνται, πιο συγκεκριµένα είναι :  

- pH 

- BOD5 

- COD 

- TOC 

- SO4 

- NH4-N 

- οργανικό Ν 

- Cl 

- Φθόριο 

- Οσµές 

- Αγωγιµότητα 

- Θολερότητα 

- Θερµοκρασία 

- Φαινόλες 

- As, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn, πτητικά κυανίδια, φθορίδια 

- Ολικός φώσφορος 

- Φωσφορικά άλατα 
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- Αµµωνιακό άζωτο 

- Ολικά στερεά 

- Αιωρούµενα στερεά 

- ∆ιαλυµένα στερεά 

- Μικροβιολογικές παράµετροι 

- Υδρογονάνθρακες, εάν υπάρχει δυνατότητα 

 

� Επίπεδα συναγερµού 

Ένα επίπεδο συναγερµού προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τους συγκεκριµένους 
υδρογεωλογικούς σχηµατισµούς της περιοχής του χώρου ταφής και την ποιότητα 
των υπογείων υδάτων. 

Οι παρατηρήσεις πρέπει να αξιολογούνται µε γραφικές παραστάσεις έλεγχου, µε 
καθορισµένους κανόνες και επίπεδα ελέγχου για κάθε φρέαρ στα κατάντη της 
υδραυλικής κλίσης. Τα επίπεδα ελέγχου θα προσδιορίζονται βάσει των τοπικών 
διακυµάνσεων της ποιότητας των υπογείων υδάτων. 

Όταν οι τιµές των µετρήσεων φθάσουν στο επίπεδο συναγερµού, χρειάζεται 
επαλήθευση µε δεύτερη δειγµατοληψία. Εφόσον το επίπεδο επιβεβαιωθεί, πρέπει 
να εφαρµόζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

 

� Έλεγχος βιοαερίου 

Η παρακολούθηση του βιαοερίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τµήµα 
του χώρου ταφής. Η συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυσης  περιγράφεται στον 
πίνακα που ακολουθεί : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10- 3: Μετρούµενες παράµετροι και συχνότητα µετρήσεων 

Εκποµπές αερίων και ατµοσφαιρική πίεση 

Μεθάνιο, ∆ιοξείδιο του Άνθρακα, Υδρόθειο, 
Υδρογόνο, ολικό Χλώριο, ολικό Θείο, Άζωτο, 

ολικό Φθόριο 

Συχνότητα µέτρησης 

Μηνιαίως στη φάση 
λειτουργίας και µία ανά 

εξάµηνο στη φάση 
µεταφροντίδας 

 

Ανάλογα µε τη σύνθεση και την εφαρµοζόµενη µέθοδο διαχείρισης και συγκεκριµένα 
σε περίπτωση αξιοποίησης ή καύσης του βιοαερίου µπορεί να µετρούνται και άλλα 
συστατικά. Λαµβάνεται δείγµα αερίου από κάθε φρεάτιο και αποστέλλεται για 
εργαστηριακή χρωµατογραφική ανάλυση. Οι αναλύσεις αυτές πέραν των συνήθων 
παραµέτρων µπορούν να προσδιορίσουν και ορισµένα από τα παρακάτω στοιχεία : 

Βενζόλιο, Χλωροεθάνιο, Προπάνιο, Βουτάνιο, Πεντάνιο, Κυκλοεξάνιο, Εξάνιο, 
Επτάνιο, Οκτάνιο, Ισοπροπυλοβενζόλιο, Αιθυλοβενζόλιο, Τολουόλη, Ξυλόλη, 
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∆ιχλωροµεθάνιο, Χλωροβενζόλιο, Υδρόθειο, ∆ιχλωροβινύλιο. 

Επίσης, ανάλογες αναλύσεις γίνονται και περιµετρικά του ΧΥΤΑ στην επιφάνεια και 
στις γεωτρήσεις παρακολούθησης ποιότητας των υπογείων υδάτων . 

 

� Εσωτερικός έλεγχος  

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην καταγραφή της διαχρονικής συµπεριφοράς 
του ΧΥΤΑ και στην απόδειξη ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και οι όροι 
αδειοδότησης του ΧΥΤΑ. 

Ο φορέας λειτουργίας είναι υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση των ελέγχων και 
µετρήσεων και πρέπει να µεριµνά για τη διαθεσιµότητα και σωστή λειτουργία των 
οργάνων µέτρησης. 

Η συχνότητα, τα ακριβή σηµεία και το είδος των δειγµατοληψιών, όπως και ο 
τρόπος των ελέγχων, θα πραγµατοποιούνται στη βάση της άδειας λειτουργίας του 
ΧΥΤΑ ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής, ενώ η επιλογή των 
παραµέτρων ελέγχου θα συσχετίζεται κατά κύριο λόγο µε την ποιοτική σύσταση των 
αποβλήτων. 

Σε ότι αφορά τις παραµορφώσεις στο σύστηµα στεγάνωσης της βάσης του ΧΥΤΑ, 
σε ετήσια βάση θα γίνεται έλεγχος της θέσης των αγωγών στη ζώνη 
αποστράγγισης. Οι διαπιστωθείσες παραµορφώσεις συγκρίνονται µε τα 
αποτελέσµατα από τους υπολογισµούς των καθιζήσεων και των παραµορφώσεων. 

Όσον αφορά τη λειτουργική ικανότητα των αγωγών συλλογής και αποµάκρυνσης 
στραγγισµάτων, έως ότου η ποιοτική σύστασή τους είναι τέτοια που η δηµιουργία 
συµπυκνωµάτων στους αγωγούς είναι  αναπότρεπτη, ο έλεγχος των αγωγών γίνεται 
ανά εξάµηνο. Αν ο κίνδυνος δηµιουργίας συµπυκνωµάτων είναι µικρός, ο έλεγχος 
γίνεται σε ετήσια βάση. Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν µηχανικές βλάβες 
(ρωγµές, θραύση, παραµόρφωση κ.α.) στους αγωγούς και συµπυκνώµατα, θα 
γίνεται ακριβής καταγραφή τους. Τα συµπυκνώµατα αποµακρύνονται µε πλύση των 
αγωγών. 

 

� Μετεωρολογικά στοιχεία 

Μία σηµαντική οµάδα παραµέτρων που παίζει σηµαντικό ρόλο στις διεργασίες που 
λαµβάνουν χώρα σε έναν ΧΥΤΑ είναι οι µετεωρολογικές συνθήκες. Τα 
µετεωρολογικά δεδοµένα είναι αυτά που φαίνονται στον επόµενο πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10- 4: Μετεωρολογικά στοιχεία 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Ύψος ατµοσφαιρικών  κατακρηµνισµάτων Καθηµερινά, προστίθεται 
στις µηνιαίες τιµές 

Θερµοκρασία (max, min,14.00h ΩΚΕ) 
 Μηνιαίος µέσος όρος 

∆ιεύθυνση και ένταση κυριαρχούντος ανέµου Καθηµερινά 
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Εξάτµιση Καθηµερινά, προστίθεται 
στις µηνιαίες τιµές 

Ατµοσφαιρική υγρασία (ώρα 14.00 ΩΚΕ) Μηνιαίος µέσος όρος 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων και του εξοπλισµού παρακολούθησης της 
µονάδας, δίνονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 
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12. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

12.1 Τελική κάλυψη του χώρου 

Η τελική κάλυψη αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α..  

Οι κύριοι ρόλοι του τελικού καλύµµατος είναι: 

• ελαχιστοποίηση της κατείσδυσης επιφανειακού ύδατος στα απορρίµµατα, εάν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο 

• µεγιστοποίηση της επιφανειακής απορροής και αποστράγγισης του τελικού 
ανάγλυφου 

• έλεγχος της διαφυγής βιοαερίου 

• δηµιουργία ενός φυσικού φραγµού µεταξύ απορριµµάτων και περιβάλλοντος. 

Για την ικανοποίηση των παραπάνω σκοπών συνηθίζεται η κατασκευή πολυστρωµατικών 
τελικών καλυµµάτων, που περιλαµβάνουν τις παρακάτω στρώσεις, από τα απορρίµµατα 
προς τα πάνω, µε τις αντίστοιχες λειτουργίες: 
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Στρώση Λειτουργία Συνήθη υλικά 
 
Εξοµάλυνσης 

 
Εξοµάλυνση απορριµµατικού 
ανάγλυφου για την κατασκευή 
τελικής κάλυψης- Προσωρινή 
κάλυψη 
  

 
Εδαφικά υλικά µέτριας 
περατότητας 

Συλλογής Βιοαερίου Για τον έλεγχο των διαφυγών 
βιοαερίου, ειδικά σε Χ.Υ.Τ.Α. όπου 
δεν λαµβάνει χώρα ενεργητική 
ανάκτηση. Σε Χ.Υ.Τ.Α. µε 
εγκατεστηµένα ενεργητικά 
συστήµατα συλλογής, υποβοηθά 
την συλλογή του βιοαερίου 
 

Στραγγιστήριο υλικό 
µεγάλης περατότητας 
(χαλίκια ή άµµος) ή 
γεωσυνθετικά 
αποστράγγισης 

Χαµηλής 
διαπερατότητας 

Ανακοπή της κατείσδυσης 
επιφανειακών υδάτων στα 
απορρίµµατα.  

Άργιλος ή άλλο φυσικό 
υλικό χαµηλής 
διαπερατότητας ή/και 
µεµβράνες 
 

Αποστράγγισης Ελεγχόµενη απορροή όµβριων 
εκτός τελικού ανάγλυφου. Μείωση 
του υδραυλικού ύψους πάνω από 
τη στρώση χαµηλής 
διαπερατότητας. Συνδέεται µε 
αντίστοιχα έργα διευθέτησης 
οµβρίων 
 

Στραγγιστήριο υλικό 
(χαλίκια ή άµµος) ή 
γεωσυνθετικά 
αποστράγγισης 

Προστασίας Φραγµός µεταξύ στρώσεων 
κάλυψης και υπερκείµενων νέων 
χρήσεων (φυτεύσεις κλπ.). 
Προστασία υποκείµενων στρώσεων 
από το ριζικό σύστηµα των φυτών 
και από έκθεση σε καιρικές 
συνθήκες. 
 

Καθαρό εδαφικό υλικό 

Φυτεύσεων Ανάπτυξη φυτεύσεων και έλεγχος 
διάβρωσης πρανών τελικού 
ανάγλυφου Χ.Υ.Τ.Α. 
 

Φυτόχωµα 

 

12.2 Προτεινόµενη διαστρωµάτωση της τελικής κάλυψης του χώρου 

Για την επιλογή των υλικών κάλυψης του συγκεκριµένου χώρου, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη τα παρακάτω δεδοµένα: 

• Ο χώρος µακροπρόθεσµα πρέπει να προστατευθεί από τις µελλοντικές 
κατεισδύσεις οµβρίων, το οποίο αποτελεσµατικά µπορεί να υλοποιηθεί µόνο µε την 
χρήση µεµβράνης ή αργιλικών υλικών µε χαµηλό συντελεστή υδροπερατότητας. 

• Στην περιοχή υπάρχουν διαθέσιµα αργιλικά υλικά. 

Η διαστρωµάτωση της τελικής κάλυψης είναι η εξής: 
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• Επί του εδαφικού υλικού επικάλυψης της τελευταίας στρώσης των απορριµµάτων, 
τοποθετείται η στρώση εξοµάλυνσης του ανάγλυφου, ελάχιστου πάχους 0,5m 

• Επί της στρώσης εξοµάλυνσης, θα τοποθετηθεί µία στρώση ανακούφισης του 
βιοαερίου, από θραυστό υλικό πάχους 30 cm 

• Επί της στρώσης ανακούφισης του βιοαερίου τοποθετείται γεωύφασµα διαχωρισµού 
300gr/m2 και εν συνεχεία συµπυκνωµένη αργιλική στρώση ελάχιστου πάχους 50cm, 
και χαµηλής υδροπερατότητας (k=10-9m/sec). Οι προδιαγραφές και ο τρόπος 
κατασκευής της αργιλικής στρώσης θα είναι ίδια µε τις προδιαγραφές στεγάνωσης 
πυθµένα Χ.Υ.Τ.Α. (Κ.Υ.Α. 114218/97, Η.Π 29407/3508/02). Είναι δε δυνατή και η 
χρήση άλλων ισοδύναµων υλικών τηρουµένων πάντα των προδιαγραφών 

• Εν συνεχεία θα κατασκευαστεί στρώση αποστράγγισης από αµµοχαλικώδες υλικό 
ελάχιστου πάχους 50cm και µέτριας υδροπερατότητας (k=10-3cm/sec). Η στρώση 
αυτή θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε τη στρώση αποστράγγισης πυθµένα Χ.Υ.Τ.Α. 
(Κ.Υ.Α. 114218/97, Η.Π 29407/3508/02). Όπως και στην περίπτωση της στεγανωτικής 
στρώσης είναι δυνατή και η χρήση άλλων ισοδύναµων υλικών τηρουµένων πάντα των 
προδιαγραφών 

Τέλος, ακολουθεί στρώση από φυτόχωµα πάχους 1,0m, καλής βιολογικής 
δραστηριότητας. Το στρώµα αυτό µπορεί εναλλακτικά να εµπλουτιστεί µε χρήση compost.  

Η τελική επιφάνεια, όπως προαναφέρθηκε, θα δηµιουργηθεί µε µορφή θόλου ώστε να 
ενισχύεται η επιφανειακή απορροή και θα καλύπτεται µε κατάλληλα χώµατα για την 
ανάπτυξη των νέων φυτεύσεων. Με τον τρόπο αυτό εµποδίζεται επαρκώς η κατείσδυση 
οµβρίων και ενισχύεται η απώλεια νερού µέσο του φαινοµένου της εξατµισοδιαπνοής. 

Για να διατηρήσει την αποτελεσµατικότητά της, η τελική κάλυψη πρέπει να προστατεύεται 
από κινήσεις µηχανηµάτων στην επιφάνεια του χώρου, από πιθανή ξήρανση και 
ρηγµατώσεις λόγω της διείσδυσης των ριζικών συστηµάτων των φυτευµάτων που θα 
επιλεγούν και τέλος από τη διάβρωση. 

Κατά την κατασκευή της θα ληφθεί µέριµνα για την κατασκευή των έργων συλλογής 
βιοαερίου, η συλλογή του οποίου διευκολύνεται µε τη στεγάνωση και τη διαµόρφωση του 
τελικού ανάγλυφου. 
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13.     ∆ΙΚΤΥΑ  ΟΚΩ  

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.  

 

14.  ΜΕΛΕΤΕΣ 

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

A/A  Ονοµασία Μελέτης 

1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΧΥΤΑ Κέας  

2 Γεωλογική Προµελέτη και Μελέτη ΧΥΤΑ Κέας  

3 Υδρολογική Μελέτη ΧΥΤΑ Κέας 

4 Προµελέτη ΧΥΤΑ Κέας 

5  ΣΑΥ—ΦΑΥ ΧΥΤΑ Κέας 

 

∆ιατίθενται επίσης τα παρακάτω σχέδια :  

1. Τοπογραφικό διάγραµµα γηπέδου ΧΥΤΑ οδικής πρόσβασης 

2. Προτεινόµενη κάτοψη υποδοµών 

Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν στον Ανάδοχο.  

 

15.  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  

Με την υπ'άριθ.πρωτ. 551/155/27-01-2012 (ΦΕΚ Α.Α.Π.Θ 66/5-03-2012) απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
ακινήτου για λόγους κοινής ωφέλειας, µε σκοπό την κατασκευή και λειτουργία του Έργου 
"Χώρος Υγειονοµικής ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Κέας. 

Με το υπ'αριθµ. 994/Φ244/11-10-2012 έγγραφο της η Κτηµατική Υπηρεσία Κυκλάδων 
απέστειλε στο Νοµικό Συµβούλιο τ. Κράτους τον φάκελο µε την έκθεση εκτίµησης 
απαλλοτριωµένων ακινήτων, όπως ορίζει το άρθρο 5 του Ν. 2882/2001, για καθορισµό 
προσωρινής τιµής µονάδας. 



 
 

K:\N0200\cons\tefhi\5186_TP.doc                           - 69 -                                      Ν0200/5186/Β02 
 

Η δικάσιµος έχει ορισθεί στις  7-6-2013.  

Τονιζεται ότι η υπογραφή της σύµβασης θα γινει µετα την ολοκλήρωση των 
απαλλοτριώσεων. 

16.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΌΡΟΙ   

Για το σύνολο του έργου έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  και έχει 
εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε το υπ αριθµ. 
1939/1254/16.02.2010 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. 

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  



 
 

K:\N0200\cons\tefhi\5186_TP.doc                           - 70 -                                      Ν0200/5186/Β02 
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