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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα   14 - 12 - 2005                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ∆Ε                                             Αρ. Πρωτ.: οικ 135977 / 5051                     
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                       
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                 ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
              
Πληροφορίες   : Ι. Μαχαίρας 
                           τηλ. 210 8668979 
                         

     ΣΧΕΤ. : α) Νόµος 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 
160/Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α). 

       β) ΚΥΑ 114218/17-11-1997: «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 
γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ 
1016/Β). 

       γ) ΚΥΑ 15393/2332/5-08-2002 «Κατάταξη δηµοσίων έργων και  
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Νόµου 
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νόµου 
3010/2002» (ΦΕΚ 1022/Β). 

      δ)   ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002: «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική 
ταφή αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572/Β). 

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

    στ)    Εγκύκλιος οικ.123067 /10-02-2004, σχετικά µε την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων 
και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων. 

     ζ) Εγκύκλιος οικ. 103731 / 1278 / 5-5-04 (Ορθή Επανάληψη 13-5-2004) 
«Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση  µη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων».   

    η) Εγκύκλιος οικ. 109974 / 3106 / 22-10-2004 (Ορθή Επανάληψη 4-11-
2004) «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης  Χώρων  Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης  Αποβλήτων (ΧΑ∆Α 
)». 

    θ) Έγγραφο µε αριθµό πρωτ. οικ.  126720/1780/6-6-2005  

     ι) Έγγραφο µε αριθµό πρωτ. οικ.  127188/1945/14-6-2005 

          ια)     Έγγραφο  µε αριθµό πρωτ. οικ. 129416/2622/27-7-2005 
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    ιβ) Έγγραφο µε αριθµό πρωτ. οικ.  133128/3838/17-10-2005  

    ιγ) Έγγραφο µε αριθµό πρωτ. οικ.  133130/3836/17-10-2005  

Η παρούσα εγκύκλιος αποτελεί συνέχεια  της (η) σχετικής  Εγκυκλίου αποσκοπεί 
στην προώθηση υλοποίησης  των έργων αποκατάστασης των Χώρων  
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) σε εφαρµογή της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, προτείνοντας  ‘’Σχέδιο Πρότυπων Οριστικών  Μελετών Έργων 
Αποκατάστασης  Χώρων  Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης  Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)’’ προς 
διευκόλυνση των υπόχρεων φορέων ανάθεσης των έργων, των υπηρεσιών 
έγκρισης των Οριστικών Μελετών των έργων  και των ενδιαφερόµενων 
µελετητών. Οι Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης ΧΑ∆Α που θα 
εκπονηθούν  πρέπει κατ ελάχιστον να τηρούν τα προβλεπόµενα στο 
επισυναπτόµενο  Σχέδιο Πρότυπων Οριστικών  Μελετών. 

 
1. Μετά την άδεια αποκατάστασης ΧΑ∆Α που εκδίδεται από την αρµόδια ∆/νση 

ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας, η επόµενη ενέργεια για την υλοποίηση των έργων 
είναι η σύνταξη Οριστικής  Μελέτης για την κατασκευή του Έργου και η 
σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης.  

 
2. Με τα (ι) , (ια) και (ιβ) σχετικά έγγραφα έχει γίνει η σύσταση, για ΧΑ∆Α µε 

βαθµό επικινδυνότητας ≤35 τα απαιτούµενα έργα να υλοποιούνται µε ίδια 
µέσα των ∆ήµων και χωρίς τη σύνταξη Οριστικής  Μελέτης αρκεί µόνο η 
εγκεκριµένη Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης(ΤΜΠΑ). 

 
3.  ∆ιευκρινιστικά  σας πληροφορούµε  ότι  έχει τεθεί ως κριτήριο ένταξης, σε 

χρηµατοδοτικά  προγράµµατα, των έργων αποκατάστασης ΧΑ∆Α  ο βαθµός 
επικινδυνότητας του ΧΑ∆Α να είναι πάνω από 35 βαθµούς µε το σκεπτικό 
ότι, τα έργα αποκατάστασης σε ΧΑ∆Α µε βαθµό επικινδυνότητας µικρότερο  
του 35 είναι συνήθως έργα µικρής κλίµακας,  µπορούν να υλοποιηθούν µε 
ίδια µέσα των ∆ήµων, άµεσα , χωρίς να καταναλωθούν πόροι και να 
ενταχθούν  στη διαδικασία σύνταξης οριστικών µελετών ( συνήθως το 
κόστος αποκατάστασης προσεγγίζει το κόστος των µελετών).  

   
4. Για ΧΑ∆Α µε βαθµό επικινδυνότητας > 35, συστήνεται να ακολουθηθεί η 

σύνταξη τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου και η σύνταξη των 
τευχών δηµοπράτησης. Η σύνταξη τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του 
έργου, είναι απολύτως απαραίτητη τόσο για την τεχνική υλοποίηση του 
έργου όσο όµως και για την ένταξή του σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 

 
5. Από τα απαιτούµενα έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α, η µεγάλη πλειονότητά 

τους αναµένεται να κατασκευαστεί µε την σύνταξη Οριστικής µελέτης και τη 
δηµοπράτηση του έργου µε µειοδοτικό σύστηµα. Μικρός αριθµός έργων 
αναµένεται να υλοποιηθεί,   µε την σύνταξη προµελέτης και τη 
δηµοπράτηση του έργου µε το σύστηµα «Μελέτη – Κατασκευή». 

 
6. Το Σχέδιο Πρότυπων Οριστικών Μελετών αναφέρεται και στις τρεις 

κατηγορίες εργασιών αποκατάστασης ΧΑ∆Α που προβλέπει η (η) σχετική 
Εγκύκλιος. 
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7. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ολοκληρώνεται και το υπόδειγµα τευχών 
δηµοπράτησης, οπότε θα ενηµερωθείτε εκ νέου. 

 
8. Ως προς το Σχέδιο Πρότυπων Οριστικών  Μελετών , διευκρινίζονται τα 

ακόλουθα: 
 

• Τα έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α µπορεί ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του 
κάθε ΧΑ∆Α να εµφανίζουν πολύ µεγάλες διαφορές µεταξύ τους, από πολύ 
σύνθετα έως πολύ απλά έργα. Ως εκ τούτου, τα πρότυπα µελετών δεν 
πρέπει να θεωρηθούν ως αυστηρές προδιαγραφές αλλά ως ευέλικτα 
υποδείγµατα, που πρέπει να εξειδικεύονται και να προσαρµόζονται στις 
εκάστοτε συνθήκες και απαιτήσεις από τον/τους συντάκτη/ες της µελέτης. 

• Γνώµονας για τη σύνταξη της Οριστικής Μελέτης, είναι ότι θα πρέπει να 
προκύπτει σαφώς και µε ακρίβεια το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του 
έργου, ώστε να εξασφαλιστεί στο µέγιστο βαθµό ότι κατά την υλοποίηση του 
έργου δεν θα  ανακύψουν προβλήµατα συµβατικής φύσεως µεταξύ του 
Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου κατασκευής του έργου. 
Συµπληρωµατικές συµβάσεις κατά κανόνα δεν προβλέπεται να εγκριθούν. 

 
9. Οι Τελικοί ∆ικαιούχοι, ως αρµόδιοι φορείς για τη σύνταξη των Οριστικών 

Μελετών για την κατασκευή των έργων, παρακαλούνται για την τήρηση σε 
γενικές γραµµές της δοµής και των περιεχοµένων της Οριστικής Μελέτης, µε 
τις αναγκαίες πάντοτε προσαρµογές και εξειδικεύσεις όπως προαναφέρθηκε, 
µε   σκοπό τη διευκόλυνση της ενιαίας αντιµετώπισης του θέµατος. 

 
10. Όσοι Τελικοί ∆ικαιούχοι (φορείς υλοποίησης) έχουν ήδη θεωρηµένη και 

εγκεκριµένη  Οριστική Μελέτη για την κατασκευή των έργων αποκατάστασης 
των ΧΑ∆Α  να αναµορφώσουν την Οριστική Μελέτη 
σύµφωνα µε την παρούσα εγκύκλιο, και µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα  
για ένταξη σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα  µε τις υφιστάµενες µελέτες. 

 
11. Τα εν λόγω υποδείγµατα των Οριστικών Μελετών µπορούν να παρασχεθούν 

στους τελικούς δικαιούχους σε ηλεκτρονική µορφή, τόσο από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.: 

1. ∆/νση Περ/κού Σχεδιασµού, αρµόδιος κος Ιωάννης Μαχαίρας, 
τηλ.210-8668979, Φαξ…210 8663693 

2. ΕΠΠΕΡ, αρµόδιος κος Β. Στοιλόπουλος, τηλ 210 6971723 , Φαξ 
210 6926762 

 όσο και από τον Τεχνικό Σύµβουλο:  
 ENVIROPLAN A.E. 
 Αγίου Κων/νου 40 
 Εµπορικό Κέντρο «Αίθριο» 
 τηλ.: 210-6105127/8 
 Φαξ: 210-6105138 
 e-mail: enviroplan@hol.gr 
 Αρµόδιος: κος Χρήστος Τσοµπανίδης 
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Θα γίνει επίσης προσπάθεια, ώστε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, τα 
υποδείγµατα να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή του 
ΕΠΠΕΡ. 

 
 

  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Σχέδιο Πρότυπων Οριστικών 
Μελετών Έργων Αποκατάστασης  
Χώρων  Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης  
Αποβλήτων (ΧΑ∆Α (σελίδες 56 ) 

 

Ο 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 
 

∆. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
− ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
− Χρον. αρχείο 
− Τµήµατα και Γραφεία 
− Γ. Μανούρης 
− Ι. Μαχαίρας 
− Μ.Τ.Υ. ΥΠΕΧΩ∆Ε 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 � � � � � � � � � � � �
 
Περιφέρειες της Χώρας 
− Γρ. Γεν. Γραµµατέων 
− ∆/νσεις ΠΕ.ΧΩ. 
− Ε.Υ.∆ ΠΕΠ 
 	 
 � � 
 � 
 �  �  �
 
1. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

− Γρ. Υπουργού 
− Γρ. Υφυπουργού 
− Γρ. Γεν. Γραµµατέα 
− Γεν. ∆/ντή Περ/ντος 
− ΕΥΠΕ, Λεωφ.Αλεξάνδρας 11 
− ΕΥΕΠ, Κηφισίας 1-3 
− Υ.∆. ΕΠΠΕΡ, Ευρυτανίας & Ιτέας 2 

3. ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
    ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
    Σταδίου 27 , Αθήνα 
4. Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
    ∆/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος 
    Βερανζέρου 50, Αθήνα 
5. Υπ. Γεωργίας 
    ∆/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος 
    Ιπποκράτους 3, Αθήνα 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………(ΜΗΝΑΣ)………(ΕΤΟΣ) 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ  
            ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘’………’’  
            ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ‘’…………’’ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ………………….. 
ΝΟΜΟΣ ………………………… 
∆ΗΜΟΣ ………………………… 
 
Ε∆ΡΑ: ………………………… 
ΤΗΛ:…………………………… 
FAX: …………………………… 

 
 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ του έργου: «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Αποβλήτων στην θέση “……….’’ του ∆ήµου ‘’………….’’ του Νοµού ‘’……...’’ » 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
Η παρούσα µελέτη αφορά την Οριστική Μελέτη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ∆Α) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘’……….’’ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ………… ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ……. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

……..» 

 
Φορέας ∆ιαχείρισης του ΧΑ∆Α ……… είναι ο…………….….(∆ήµος / Σύνδεσµος / άλλο), ο οποίος 

υπάγεται στον Νοµό ………….. της Περιφέρειας ………………. 

 
Η µελέτη έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις σύγχρονες επιστηµονικές τεχνικές αντιλήψεις 

και είναι σύµφωνη µε: 

-  Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη 

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 

∆ιαχείρισης.» 

-  Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/97): «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραµµάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». 

-  Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ.109974/3106 / ΥΠΕΧΩ∆Ε «Πρότυπες Προδιαγραφές 

Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 

∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)» 

-  Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ. 103731 / 1278 / 5-5-04 (Ορθή Επανάληψη 13-5-2004) 

«Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση  µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».   

 

-  Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ. 135977 / 14-12-2005.   

 

-  Tο λοιπό ισχύον σχετικό θεσµικό πλαίσιο. 

 

Ειδικότερα µε την Εγκύκλιο Α.Π. οικ.109974/3106 / ΥΠΕΧΩ∆Ε έχουν θεσπιστεί οι 

ακόλουθες κατηγορίες ΧΑ∆Α:  
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ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
≤ 35(1) Κατηγορία 0 ή 0η Κατηγορία (2) 
36-69 Κατηγορία 1 ή 1η Κατηγορία 
70-89 Κατηγορία 2 ή 2η Κατηγορία 
≥ 90 Κατηγορία 3 ή 3η Κατηγορία 

 
 

1.2. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΟΜΑ∆Α 
ΜΕΛΕΤΗΣ(3) 

Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε από ………………..(αναφέρεται το όνοµα του Αναδόχου Μελέτης) για 

λογαριασµό …………………………..(αναφέρεται το όνοµα του Φορέα Εκπόνησης της Μελέτης).  

 

 

Η οµάδα εκπόνησης µελέτης είναι: 

1……………………………………. 

2.……………………………………. 

3……………………………………. 

 
Αρµόδιο άτοµο επικοινωνίας για θέµατα µελέτης είναι: 
 
 
α) Εκ µέρους του φορέα Εκπόνησης 

(Υπηρεσία, Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, Fax, e-mail)………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
β) Εκ µέρους του Αναδόχου 
 
(Υπηρεσία, Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, Fax, e-mail)………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                 
1 Μέσω της εγκυκλίου το όριο µεταξύ 0ης και 1ης κατηγορίας είναι 30, όµως αργότερα για την αναγκαιότητα εκπόνησης οριστικής 

µελέτης και προδιαγραφόµενων παρεµβάσεων τέθηκε το όριο 35  
 

2 Προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης µε ιδίους πόρους από τους ΟΤΑ . ∆εν προβλέπεται να εκπονηθεί οριστική 
µελέτη. 

3 Σε περίπτωση εκπόνησης χωρίς Ανάδοχο (πχ. από Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου ή ΤΥ∆Κ κλπ.) γίνεται ανάλογη προσαρµογή 
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1.3. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Ο εν λόγω Χώρος Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α), βρίσκεται στη θέση 

«……………(αναφέρεται το τοπωνύµιο του χώρου)», η οποία διοικητικά ανήκει στο ∆.∆. 

……….του ∆ήµου………..του Νοµού……….. 

 

Πρόκειται για…………………(δηµόσια/ιδιωτική/δηµοτική/άλλο) έκταση που σήµερα καταλαµβάνει 

έκταση ……m2 

……………………………………………………………………………………………………

……………………..(δίδονται περισσότερες πληροφορίες για την θέση του έργου πχ. η σχέση του µε το οδικό δίκτυο, 

απόσταση από οικισµούς κλπ.). 

 

1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η λειτουργία του χώρου ξεκίνησε το………(αναφέρεται η χρονολογία) και περατώθηκε το 
…….(αναφέρεται η χρονολογία).  
 

Σύµφωνα µε την απογραφή του ΥΠΕΧΩ∆Ε οι ΧΑ∆Α έχουν ταξινοµηθεί στους 

ακόλουθους πίνακες: 

 

• Πίνακας Π1: Αναφέρεται στους Ανενεργούς ΧΑ∆Α κατά Περιφέρεια, Νοµό, ΟΤΑ, 

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα και Τοπωνύµιο  

• Πίνακας Π2: Αναφέρεται στους Ενεργούς ΧΑ∆Α των ΟΤΑ οι οποίοι έχουν κάλυψη 

από υφιστάµενα έργα ΧΥΤΑ ή (ΣΜΑ & ΧΥΤΑ) 

 • Πίνακας Π3: Αναφέρεται στους Ενεργούς ΧΑ∆Α των ΟΤΑ στους οποίους µπορεί 

να εφαρµοστεί το πρόγραµµα 1ΧΑ∆Α ανά ΟΤΑ 

• Πίνακας Π4: Αναφέρεται στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας όλων των ΧΑ∆Α 

κατά Περιφέρεια, Νοµό, ΟΤΑ, ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα και Τοπωνύµιο 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω ο χώρος έχει καταχωρηθεί στον πίνακα (4)………. (Π1/Π2/Π3/Π4) της 

σχετικής βάσης δεδοµένων του ΥΠΕΧΩ∆Ε(5) 

                                                 
4 Οι πίνακες Π1/Π2/Π3 αποτελούν υποσύνολα του Π4. Όµως εδώ ο Π4 θα αναφέρεται για ΧΑ∆Α που δεν υπάγονται στους 

πίνακες Π1, Π2, Π3. 
5 Αν ο χώρος δεν είναι καταχωρηµένος στους πίνακες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, να αναφέρεται ότι πρόκειται για πρόσφατα δηλωθέντα 
ΧΑ∆Α και διευκρινίζεται αν έχει αποσταλεί ερωτηµατολόγιο στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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Για το χώρο έχει εκδοθεί απόφαση δηµοτικού συµβουλίου µε αριθµό 

……………..(αναφέρεται ο αριθµός της απόφασης) στην οποία αναφέρεται η παύση λειτουργίας του 

χώρου.(6) 

 

Επίσης, µε την υπ’ αριθµό. ……..(αναφέρεται ο αριθµός της απόφασης)  απόφαση του Νοµάρχη 

του Νοµού……έπαυσε η λειτουργία του χώρου. 

 

Για τον υπό µελέτη χώρο έχει ληφθεί άδεια αποκατάστασης µε αριθµό………., 

κατόπιν σύνταξης και υποβολής στην ∆ΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας ………..Τεχνικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ).  

 
Η αρχικώς εκτιµηθείσα επικινδυνότητα σύµφωνα µε τα ποιοτικά στοιχεία σχετικού 

ερωτηµατολογίου από τους ∆ήµους που καταχωρήθηκε στη βάση δεδοµένων του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, ήταν ……….βαθµοί, µε αποτέλεσµα την κατάταξή στην ………κατηγορία 

µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ. 109974/3106/22-10-2004 /ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

 

Σύµφωνα µε την άδεια αποκατάστασης (αρ. πρωτ. …………….) ο χώρος 

συγκεντρώνει ……… βαθµούς επικινδυνότητας και κατατάσσεται στην …….. 

κατηγορία έργων αποκατάστασης µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ. 109974/3106/22-10-

2004/ ΥΠΕΧΩ∆Ε(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Συµπληρώνεται για ΧΑ∆Α του πίνακα Π3 του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή για πρόσφατα δηλωθέντα ΧΑ∆Α, όπου ο ΟΤΑ στον οποίο υπάγεται 
θα πρέπει να εφαρµόσει το πρόγραµµα 1 ΧΑ∆Α / 1 ΟΤΑ. 

 

7 Στην περίπτωση που η ΤΜΠΑ εκπονήθηκε προγενέστερα από την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου, να αναφέρεται.  
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
2.1. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο ΧΑ∆Α  βρίσκεται στη θέση «…………(αναφέρεται το τοπωνύµιο)» σε απόσταση ……km από 

την πόλη ……, ενώ ο πλησιέστερος οικισµός (………) είναι σε απόσταση ……km. 

 

Η υπό µελέτη θέση βρίσκεται σε ……………(επίπεδη περιοχή / κοίλωµα / µισγάγγεια/ λατοµείο / ορυχείο / ρέµα / 

άλλο ή συνδυασµός), σε υψόµετρο περίπου …. m, µε ……..(ήπιες/απότοµες) διαµορφωµένες 

κλίσεις, οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ …..-….. % και καταλαµβάνει έκταση 

……στρέµµατα. 

 

Η προσπέλαση στο χώρο γίνεται από ………………………… (περιγράφεται ο τρόπος πρόσβασης 

στον χώρο και η κατάσταση της οδού). Ο ΧΑ∆Α βρίσκεται στο ……χλµ της οδού…..-…… 

Η θέση του χώρου φαίνεται στα σχέδια ……………….(κωδικοί σχεδίου) σε κλίµακα 1: 50.000 και 

1:5.000 αντίστοιχα που συνοδεύουν την παρούσα µελέτη. Το τοπογραφικό διάγραµµα 

του ΧΑ∆Α δίδεται στο σχέδιο ……. 

 

Οι συντεταγµένες του υφιστάµενου ΧΑ∆Α παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί (στο σηµείο αυτό θα πρέπει να δοθεί ο απαιτούµενος, ανάλογα µε την 

θέση, αριθµός συντεταγµένων, ει δυνατόν σε σύστηµα ΗΑΤΤ ή ΕΓΣΑ87): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΧΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ «……..» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ……. 

Α/Α Χ Υ 

1   

2   

….   

…. 
   
   

 

Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγµένες ………..(x,y), κατά το 

σύστηµα ……………….(HATT ή ΕΓΣΑ 87). 
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2.2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Η λειτουργία του χώρου ξεκίνησε το………(αναφέρεται η χρονολογία) και περατώθηκε το 

…….(αναφέρεται η χρονολογία). Ο χώρος εξυπηρετεί συνολικά ….. (∆ήµους/∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα), που 

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της θέσης του έργου. Πρόκειται για τα (∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα/∆ήµους) …………(8) 

 

Ο συνολικός εξυπηρετούµενος πληθυσµός από τον ΧΑ∆Α ………, ανέρχεται σε  

………. κατοίκους, σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής της ΕΣΥΕ, για το έτος 2001(9) 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται η πληθυσµιακή κατανοµή του 

∆ήµου/ων ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα και οικισµό καθώς και η πληθυσµιακή εξέλιξη του 

∆ήµου/ων σύµφωνα µε τις επίσηµες απογραφές τελευταίας 20-ετίας. Τα στοιχεία είναι 

σύµφωνα µε τις απογραφές της ΕΣΥΕ για τα έτη 1981, 1991 και 2001. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΤΟΣ 2001 

Α/Α 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ ∆.∆/ΜΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΟΥΣ 2001 

1   
2   
3   
4   
…   
…   
   
…   
   
   

   
  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

 

                                                 
8 Αναφέρονται όλα τα ∆.∆ ή/και οι ∆ήµοι που εξυπηρετούνται από τον ΧΑ∆Α. Αν κατά το παρελθόν για διάφορα χρονικά 

διαστήµατα εξυπηρετούσε άλλους ∆ήµους ή ∆.∆., να αναφερθεί και να γίνει αντίστοιχη αναφορά και στη συνέχεια. 
9 Σε περίπτωση ανενεργού ΧΑ∆Α που έχει κλείσει πριν το 1996, αναφέρεται και ο πληθυσµός απογραφής του 1991. Οµοίως 

αντίστοιχα για ΧΑ∆Α  που έκλεισαν πριν το 1986, αναφέρονται τα στοιχεία απογραφής των ετών 1981-1991. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 20-ΕΤΙΑΣ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΤΟΥΣ 1981 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΤΟΥΣ 1991 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΤΟΥΣ 2001 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
1981-1991 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
1991-2001 

             
1       
2       
3       
4       
…       
…       
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΤΑ      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ(10)      

 

 

2.3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Ο ΧΑ∆Α άρχισε να λειτουργεί το ……….(αναφέρεται η χρονολογία) και περατώθηκε το 

…….(αναφέρεται η χρονολογία). Ο προς αποκατάσταση ΧΑ∆Α περιέχει απορρίµµατα ηλικίας 

µέχρι και ……ετών (τα παλαιότερα), ενώ τα πλέον πρόσφατα απορρίµµατα είναι 

ηλικίας ………ετών. 

 

Το σύνολο των αποβλήτων που έχουν διατεθεί συνολικά στον χώρο εκτιµάται 

σε…….t και σε ……….. m3.(11) 

(Παρατίθεται ο τρόπος υπολογισµού)11………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

                                                 
10 Η διάκριση του Συνολικού Πληθυσµού ΟΤΑ και συνολικού εξυπηρετούµενου πληθυσµού, γίνεται µόνο στην περίπτωση που 

διαχρονικά µεταβάλλονται οι εξυπηρετούµενες περιοχές 
11 Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο έγινε ο υπολογισµός της ποσότητας των υφιστάµενων 

αποθέσεων. Ο υπολογισµός της ποσότητας των αποτιθέµενων απορριµµάτων µπορεί να γίνει: 
•  Με ογκοµετρικούς υπολογισµούς χρησιµοποιώντας ψηφιακά µοντέλα εδάφους, δηλαδή σύγκριση του τοπογραφικού 

υποβάθρου της υφιστάµενης κατάστασης και του αρχικού τοπογραφικού υποβάθρου. Όπου δεν υπάρχουν στοιχεία 
αρχικής κατάστασης µπορεί να λαµβάνονται από τα υπόβαθρα της ΓΥΣ 1:5.000. Για ΧΑ∆Α κατηγορίας 3 και 2 
υποχρεωτικά θα υπάρχει ογκοµετρικός υπολογισµός µέσω ψηφιακών µοντέλων εδάφους.  

•  Εκτίµηση της ποσότητας βάσει της εξέλιξης του πληθυσµού της περιοχής και δεδοµένου ότι η παραγόµενη 
ποσότητα απορριµµάτων ανά κάτοικο ανά ηµέρα εκτιµάται 1,14kg/κάτοικο/ηµέρα, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
50910/2003. Θα λαµβάνονται διαφορετικοί συντελεστές παραγωγής ανάλογα µε το είδος της περιοχής (αγροτική, 
αστική κλπ) και την χρονική εξέλιξη των συντελεστών, θα εκτιµώνται τυχόν διακυµάνσεις του πληθυσµού (πχ. 
τουριστική περίοδος κλπ). Η πυκνότητα των απορριµµάτων κυµαίνεται συνήθως από 0,5-0,7t/m3, και είναι 
συνάρτηση του τρόπου διάθεσης. Θα συνεκτιµάται τυχόν ποσοστό χωµατοκάλυψης ή απόρριψη και άλλων υλικών 
πχ. µπαζών. Θα λαµβάνεται υπόψη τυχόν αποµείωση του όγκου λόγω καθιζήσεων ή αναφλέξεως. 

• Με βάση επίσηµες καταγραφές που αναφέρουν την ποσότητα των απορριµµάτων που έχει αποτεθεί στο χώρο. 
• Με συνδυασµό των ανωτέρω ή µε άλλο δόκιµο τρόπο 
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2.4. ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(Στο εδάφιο αυτό θα αναφέρονται οι κυριότερες κατηγορίες αποτεθειµένων Σ.Α. και οι 

κυριότερες πηγές προέλευσής τους σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά και τις 

δραστηριότητες της εξεταζόµενης περιοχής. Εφόσον είναι εφικτό, αναφέρεται και 

ποσοστιαία αναλογία αυτών.) 

 

Για παράδειγµα το είδος των αποτεθειµένων στερεών αποβλήτων µπορεί να είναι: 

 α) Οικιακά και παρεµφερή Σ.Α. (ή αστικά απορρίµµατα) 

 β) Αποσυρόµενα φρούτα και υπολείµµατα γεωργικών δραστηριοτήτων 

 γ) Ιλύς Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ή βοθρολύµατα 

 δ) Λοιπές ειδικές κατηγορίες Σ.Α.: Οι κυριότερες λοιπές ειδικές κατηγορίες Σ.Α. είναι 

οι εξής: Αδρανή υλικά, Μεταχειρισµένα ελαστικά, Ογκώδη αντικείµενα. 

 ε) Βιοµηχανικά (µη επικίνδυνα) απόβλητα  

ή και συνδυασµός των ανωτέρω 
 

2.5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (12) 
Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, για χώρο στο οποίο έχουν αποτεθεί οικιακά 

απορρίµµατα, λαµβάνοντας υπόψη τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων [Παράρτηµα ΙΙ: Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης (µη επικίνδυνων) 

στερεών αποβλήτων, άρθρο 17 ΚΥΑ 50910/24727/2003], θεωρείται µέση ποιοτική 

σύσταση των παραγόµενων αποβλήτων, η προκύπτουσα από την ισχύουσα 

νοµοθεσία(13) που έχει ως εξής: 

Ζυµώσιµα: 47% 
Χαρτί: 20% 
Πλαστικά: 8,5% 
Μέταλλα: 4,5% 
Γυαλί: 4,5% 
Υπόλοιπα: 15,5% 
 

 

 

 

                                                 
12 Τα ακόλουθα αναφέρονται ενδεικτικά σε Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), που είναι και η κύρια αναµενόµενη κατηγορία 

αποβλήτων. Σε περίπτωση άλλων αποβλήτων, προσαρµόζονται ανάλογα 
13 Εάν χρησιµοποιηθούν άλλα δεδοµένα, πχ. από µετρήσεις ή άλλες εκτιµήσεις, αναφέρονται τα σχετικά 
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2.6. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  
Στην παράγραφο αυτή θα γίνεται  περιγραφή του µέχρι πρότινος τρόπου διάθεσης 

των απορριµµάτων µε πιθανή χρονική διαφοροποίηση (πχ. τα πρώτα έτη καίγονταν, 

ενώ µετά συµπιέζονταν και καλύπτονταν τακτικά/καθηµερινά µε χώµα).  

Πιο συγκεκριµένα:  

-Περιγράφεται ο τρόπος µεταφοράς των αποβλήτων, 

-∆ιευκρινίζεται αν τα απορρίµµατα καλύπτονταν  

-Περιγράφεται το είδος υλικού επικάλυψης και η συχνότητα επικάλυψης των 

αποβλήτων  

-Αναφέρεται  αν εκδηλώνονταν πυρκαγιές εξαιτίας αυταναφλέξεων ή λόγω σκόπιµης 

ανάφλεξης και αν οι πυρκαγιές ήταν σποραδικές ή µόνιµες  

-Αναφέρεται αν γίνονταν συµπίεση ή άλλος τρόπος απόρριψης. 

-Αναφέρονται λοιπά στοιχεία κατά την κρίση του µελετητή  
 

2.7.  ΓΕΩΛΟΓΙΑ – Υ∆ΡΟΛΟΓΙΑ - Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  

Στην παράγραφο αυτήν δίνονται ειδικές πληροφορίες σχετικά µε το γεωλογικό 

υπόβαθρο και το έδαφος της θέσης του ΧΑ∆Α. Πιο συγκεκριµένα δίνονται στοιχεία για 

το πάχος και την διαπερατότητα των υπαρχόντων σχηµατισµών.  

Επίσης εξετάζεται η θέση του ΧΑ∆Α, ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα και ιδιαίτερα 

διευκρινίζεται αν το ρυπαντικό φορτίο είναι επί της ακόρεστης ζώνης ή αν βρίσκεται σε 

άµεση επαφή µε τον υδροφόρο ορίζοντα (εντός της ζώνης). 

∆ίνονται στοιχεία σχετικά µε την εκµετάλλευση των υπόγειων υδάτων της εγγύτερης 

περιοχής ή πρόβλεψη για εκµετάλλευση στο εγγύς µέλλον. ∆ιερευνάται αν υπάρχουν 

πηγές κοντά στο ΧΑ∆Α που έκλεισαν σχετικά πρόσφατα και αν υπάρχουν µαρτυρίες 

για το πόσιµο νερό κακής ποιότητας από πηγές κοντά στο ΧΑ∆Α. 

 

∆ίνονται στοιχεία για τα υδρολογικά και για τα σεισµολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής. 

Τέλος δίνονται στοιχεία : 

• Για τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των σχηµατισµών του γεωλογικού υπεδάφους 

και του εδάφους της θέσης του ΧΑ∆Α και ιδιαίτερα διευκρινίζεται αν πρόκειται για 

ασταθή εδάφη  
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• Για κατολισθήσεις – καθιζήσεις, καθώς και  

• Για τη καταλληλότητα των εδαφών για χρήση ως υλικό στεγάνωσης ή επικάλυψης 

του ΧΑ∆Α. 
 

 

2.8. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
2.8.1 Εισαγωγή 
Τα στοιχεία για την εκτίµηση των µετεωρολογικών συνθηκών της περιοχής, τα οποία 

παρατίθενται στη συνέχεια, προέρχονται από το µετεωρολογικό σταθµό …….της 

ΕΜΥ (ή άλλου φορέα) της ……….(πόλη ή οικισµός στον οποίο βρίσκεται ο σταθµός) που βρίσκεται σε 

υψόµετρο ……..m, σε γεωγραφικό µήκος ……. και πλάτος ………. Η περίοδος 

παρατήρησης είναι από το ……-…….(14) 

 

(Ειδικότερα διερευνώνται και παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία: 

• Υποχρεωτικά: Βροχόπτωση και θερµοκρασία 

• Προαιρετικά: Ένταση και κύρια διεύθυνση των ανέµων, εξάτµισοδιαπνοής, 

συχνότητα εµφάνισης πληµµυρικών φαινοµένων και εξετάζεται το υδατικό ισοζύγιο 

της περιοχής). 

 

2.8.2 Βροχοπτώσεις 
Το µέσο ετήσιο ύψος κατακρηµνισµάτων µε βάση τις παρατηρήσεις της 

προαναφερθείσας περιόδου είναι …… mm.  

 

Η διακύµανση του µέσου µηνιαίου ύψους και του µέγιστου 24Η ύψους 

κατακρηµνισµάτων είναι η ακόλουθη: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ   ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ 
ΟΛΙΚΟ             

ΜΑΧ 24Η             
 

                                                 
14 Τα στοιχεία για την εκτίµηση των κλιµατολογικών συνθηκών της περιοχής θα πρέπει να  προέρχονται κατά προτίµηση από 

τον πλησιέστερο µετεωρολογικό σταθµό στην περιοχή του έργου και να καλύπτουν κατά προτίµηση την περίοδο της 
τελευταίας 20-ετίας ή αντιπροσωπευτικά υφιστάµενα στοιχεία και κατ’ ελάχιστο θα αφορούν στοιχεία βροχόπτωσης και 
θερµοκρασίας. 
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2.8.3 Θερµοκρασία 
Η µέση θερµοκρασία κάθε µήνα είναι: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΜΗΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι 
ΘΕΡΜ (οC)       
 
ΜΗΝΑΣ Ι A Σ Ο Ν ∆ 
ΘΕΡΜ (οC)       

 
 

2.8.4 Άνεµοι 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6: ΑΝΕΜΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΩΝ 6 ΚΑΙ 8 BEAUFORT ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι 
>6Β       
>8Β       
 
ΜΗΝΑΣ Ι A Σ Ο Ν ∆ 
>6Β       
>8Β       

 

Η κατεύθυνση των σε µεγαλύτερο ποσοστό επικρατούντων κατά µήνα ανέµων για την 

υπό µελέτη περιοχή είναι: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7: ΚΥΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι 
ΚΑΤΕΥΘ.       
 
ΜΗΝΑΣ Ι A Σ Ο Ν ∆ 
ΚΑΤΕΥΘ.       

 

2.8.5  Εξατµισοδιαπνοή 
Τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τη διακύµανση της εξάτµισοδιαπνοής ανά µήνα 

φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8: ΕΞΑΤΜΙΣΟ∆ΙΑΠΝΟΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι 
ΕΞΑΤΜΙΣΟ∆ΙΑΠΝΟΗ       
 
ΜΗΝΑΣ Ι A Σ Ο Ν ∆ 
ΕΞΑΤΜΙΣΟ∆ΙΑΠΝΟΗ       
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2.9. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  
(Στην παράγραφο αυτή θα αναφέρονται τα οικολογικά χαρακτηριστικά της εγγύτερης 

περιοχής του έργου (πανίδα, χλωρίδα) και η απόσταση του έργου από περιοχές που 

εντάσσονται σε ζώνες προστασίας για παράδειγµα περιοχές του Εθνικού καταλόγου 

NATURA 2000, RAMSAR, SPA, Εθνικών ∆ρυµών, κλπ.  

Στην περίπτωση που το υπό µελέτη έργο βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας θα 

αναφέρονται τα χαρακτηριστικά αυτής). 

 
 

2.10.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
α) Έκταση ρυπασµένης επιφάνειας: Η συνολική ρυπασµένη έκταση από την 

λειτουργία του ΧΑ∆Α είναι …….. τετραγωνικά µέτρα και καταλαµβάνουν 

……..(δίνονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής για παράδειγµα πεδινή περιοχή, 

ορεινή, ρέµα κλπ) . 

 

β) Ύψος απορριµµατικού αναγλύφου: Το µέγιστο ύψος του απορριµµατικού 

αναγλύφου εκτιµάται σε ……m. Το µέσο ύψος του απορριµµατικού αναγλύφου 

(όγκος/έκταση) εκτιµάται σε ……m. 

 

γ) Κλίση απορριµµατικού αναγλύφου: Η κλίση των πρανών του απορριµµατικού 

αναγλύφου είναι της τάξεως του …….% (ή 1: ….., υ:µ), που χαρακτηρίζονται ως 

……………(ήπιες/απότοµες/κλπ.). Γενικά ως προς τις κλίσεις του απορριµµατικού αναγλύφου 
……………(γίνεται περιγραφή του αναγλύφου, πχ. ένα ήπιο επίπεδο (πλατώ) κλίσεων ………., πρανή κλίσεων……………κλπ.).  

 

δ) Ευστάθεια: Ο ΧΑ∆Α ……….. (δεν εγκυµονεί / εγκυµονεί) κινδύνους …………..(κατολίσθησης, απότοµης 

καθίζησης, ολίσθησης ή κατάρρευσης) πρανών.  
(Εφόσον κριθεί απαραίτητο από το µελετητή, γίνεται αναφορά σε αναµενόµενη ταχύτητα καθίζησης σε cm/µήνα κλπ.) 
 

ε) Υφιστάµενες Υποδοµές: ……………………………………………………………… 
(Στο εδάφιο αυτό γίνεται αναφορά σε τυχόν υφιστάµενες υποδοµές που υπάρχουν στον χώρο πχ. περίφραξη, δίκτυο 
άδρευσης/ύδρευσης κλπ.) 
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2.11. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση 

του υπό µελέτη ΧΑ∆Α αφορούν: 

•  Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από την συνολική 

έκταση του ΧΑ∆Α, και συγκέντρωσής τους σε µικρότερη έκταση της τάξης των 

…….στρεµµάτων. 

•  Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης του αναγλύφου 

•  Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης 

•  Έργα διαχείρισης οµβρίων 

•  Έργα διαχείρισης στραγγισµάτων 

•  Έργα διαχείρισης βιοαερίου 

•  Έργα µεταφροντίδας αποκατεστηµένου χώρου 

•  Λοιπά έργα (περίφραξη, κλπ.) 
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3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 
3.1.  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η 

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ  
(Στην παράγραφο αυτή περιλαµβάνεται η µελέτη των απαιτούµενων χωµατουργικών εργασιών για τη διαµόρφωση του 

αναγλύφου των υφιστάµενων αποθέσεων του ΧΑ∆Α. ) 

Πριν από τις εργασίες αποκατάστασης γίνονται οι εργασίες οριοθέτησης εντός της 

οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάµενων αποθέσεων.  

 

Η οριοθέτηση αυτή φαίνεται στο σχέδιο ……….της παρούσας µελέτης, µε τις 

αντίστοιχες συντεταγµένες. 

 

Η συνολική έκταση της επιφάνειας που αποκαθίσταται, προ της κατασκευής της 

τελικής κάλυψης, µετρούµενη σε κάτοψη του απορριµµατικού αναγλύφου ισούται µε  

……… m2, ενώ η αντίστοιχη κεκλιµένη επιφάνεια ισούται µε …….. m2.  

 

Οι εργασίες οριοθέτησης εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάµενων 

αποθέσεων περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

 

Εργασίες µετακίνησης υφιστάµενων αποθέσεων από όλα τα σηµεία που δεν ανήκουν 

στην οριοθετούµενη περιοχή της αποκατάστασης και τοποθέτησής τους µε 

κατάλληλες κλίσεις στην περιοχή αποκατάστασης. Μετακινούνται απορρίµµατα από 

περιοχές πολύ χαµηλού ύψους, ή διάσπαρτα, ή σε µεγάλη ακτίνα περί του κυρίου 

όγκου του ΧΑ∆Α κλπ. Από την περιοχή που αποµακρύνονται τα απορρίµµατα, θα 

λαµβάνεται και µία στρώση επιφανειακού χώµατος πάχους 30-50εκ (µπορεί να 

καθοριστεί και βαθύτερα), προς εξυγίανση της έκτασης. (εφόσον αυτό µπορεί να εφαρµοστεί από το 

είδος του γεωλογικού υποβάθρου πχ. δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε σκληρό βραχώδες έδαφος, παρά µόνο εφόσον υπάρχει 

γαιώδης µανδύας). 
Η ποσότητα των µεταφερόµενων διάσπαρτων κλπ. απορριµµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της επιφανειακής στρώσης γαιώδους υλικού (εφόσον τέτοια υφίσταται) 

υπολογίζεται σε ………..m3. 
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3.2. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 
Η µετακίνηση των απορριµµάτων σχεδιάστηκε µε τρόπο που να µην αφήνει 

εκτεθειµένες ποσότητες απορριµµάτων σε κανένα σηµείο του χώρου. Ταυτόχρονα, 

γίνεται αναδιευθέτηση της απορριµµατικής µάζας, µε σκοπό την διαµόρφωση ενός 

λειτουργικού και αποδεκτού αναγλύφου. Έτσι, σχεδιάστηκε το απορριµµατικό 

ανάγλυφο που φαίνεται στο σχέδιο ……(κωδικός σχεδίου).  

 

Στα εν λόγω σχέδια καθώς και στις αντίστοιχες τοµές τους εµφανίζονται οι ακόλουθες 

στάθµες:  

1. Στάθµη του εδάφους πριν την έναρξη διάθεσης των απορριµµάτων 

2. Στάθµη του υφιστάµενου αναγλύφου πριν την έναρξη των εργασιών 

αποκατάστασης 

3. Στάθµη του διαµορφούµενου µε χωµατουργικές εργασίες απορριµµατικού 

αναγλύφου πριν από την κατασκευή της τελικής κάλυψης και  

4. Στάθµη του διαµορφούµενου τελικού αναγλύφου µετά την κατασκευή των 

στρώσεων τελικής κάλυψης. 

 

Το ισοζύγιο των µετακινήσεων για αναδιευθέτηση των απορριµµάτων, όπως 

προκύπτει από την σύγκριση από τις παραπάνω στάθµες µε Α/Α 2 και 3 

περιλαµβάνει: 

     εκσκαφή απορριµµάτων ……. m3 

    επίχωση απορριµµάτων …….. m3 (είναι ίση µε την εκσκαφή(15)) 

 

 

 
[Τα παραπάνω θα συνοδεύονται, από τεκµηριωµένους υπολογισµούς ποσοτήτων εκσκαφών, επιχώσεων. Οι υπολογισµοί θα 

γίνονται τουλάχιστον µέσω διατοµών, ο κάνναβος (συνιστάται κάνναβος ανά 10- 20µ αναλόγως της έκτασης που καταλαµβάνει ο 

ΧΑ∆Α) και οι επιφάνειες των οποίων θα φαίνονται σε σχετικά σχέδια.] 

                                                 
15 Η διαµόρφωση του απορριµµατικού αναγλύφου συνήθως περιλαµβάνει χωµατουργικές εργασίες (εκσκαφές – επιχώσεις) µόνο 

απορριµµατικού όγκου, γιαυτό και η επίχωση είναι ίση µε την εκσκαφή. Πρέπει να αποφεύγεται να υπάρχει πλεόνασµα 
εκσκαφών, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, γιατί δηµιουργεί υποχρεώσεις µεταφοράς και διάθεσης των αποβλήτων. Αν για τη 
διαµόρφωση του αναγλύφου είναι υποχρεωτική η διενέργεια επιχώσεων µε γαιώδη ή άλλα αδρανή υλικά, δηλαδή υπάρχει 
έλλειµµα εκσκαφών απορριµµάτων, τότε προστίθεται επιπλέον εργασία επίχωσης αδρανών υλικών. 
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Η µέγιστη κλίση των πρανών του αναγλύφου απορριµµάτων είναι 1:3 (υ:µ)(16,17). Στο 

τελικό πλατώ του αναγλύφου δίδεται ελάχιστη κλίση 3% για την απορροή των 

οµβρίων. 

Τα απορρίµµατα που αναδιευθετώνται, όσο και αυτά που είναι διεσπαρµένα και 

µεταφέρονται στον κύριο όγκο του ΧΑ∆Α, θα συµπιέζονται πολύ καλά από τα 

µηχανήµατα του Αναδόχου, µε τουλάχιστον 5-7 διελεύσεις, για να ελαχιστοποιηθεί το 

ενδεχόµενο εµφάνισης διαφορικών καθιζήσεων ή αστάθεια. 

 

3.3. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων προτείνεται να λαµβάνονται τα 

ακόλουθα µέτρα: 

 

1. Προληπτική χρήση χηµικών σκευασµάτων για την καταπολέµηση ειδών όπως 

τρωκτικά, φίδια, σκορπιοί κ.ά. που µπορεί να εµφανισθούν στις περιοχές των 

εργασιών.(Αυτό µπορεί να εφαρµόζεται εφόσον εµφανιστεί πρόβληµα). 

2. Λήψη µέτρων προστασίας από τους εργαζοµένους προκειµένου να µην έρθουν σε 

επαφή µε είδη αυτά, αλλά και µε τα απόβλητα που έχουν διατεθεί. Είναι 

επιβεβληµένη η χρήση χοντρών αδιάβροχων γαντιών καθώς και ψηλών 

αδιάβροχων υποδηµάτων (π.χ. γαλότσες), όπως επίσης φορµών εργασίας. 

3. Συχνή αντικατάσταση των φθαρµένων µέσων προστασίας 

4. Σχολαστικό καθάρισµα του ιµατισµού και των υποδηµάτων που µολύνθηκαν από 

τα γεωργικά φάρµακα υγιεινολογικής σηµασίας ή/και από τα απόβλητα.  

5. Τα χρησιµοποιούµενα για τις εργασίες διαµόρφωσης µηχανήµατα συνιστάται (όχι 

υποχρεωτικά) να διαθέτουν κλειστές, σταθερές και αεριζόµενες καµπίνες οδηγού. 

6. Παρόλο τον µικρό κίνδυνο ανάπτυξης πυρκαγιάς στη φάση αυτή, πρέπει να 

υπάρχουν ορισµένα τεχνικά µέσα πυρόσβεσης. Για την καταπολέµηση 

ενδεχόµενων πυρκαγιών θα πρέπει να διατηρούνται στο χώρο εργασίας περίπου 

300 m3 αδρανούς εδαφικού υλικού.  

                                                 
16 Σε περίπτωση µεγαλύτερης κλίσης είναι λύση αποδεκτή µεν, όµως πρέπει να επιβάλλεται από τις συνθήκες. Στην περίπτωση 

αυτή περιγράφονται όλα τα µέτρα εξασφάλισης της ευστάθειας του αναγλύφου, µε κατάλληλη ενίσχυση, πχ. γεωπλέγµατα 
κλπ. 

 

17 Σε περίπτωση κλίσεων µεγαλύτερων από 1:3 (υ:µ), τα παραπάνω να συνοδεύονται από υπολογισµούς ευστάθειας πρανών 
του αναγλύφου καθώς και υπολογισµούς ευστάθειας διεπιφανειών. Σε κλίσεις ηπιότερες του 1:3, αυτό δεν είναι υποχρεωτικά 
απαραίτητο. 
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4. ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Για τα έργα τελικής κάλυψης ακολουθείται η φιλοσοφία εφαρµογής πολυστρωµατικής 

κάλυψης, η δοµή της οποίας, ξεκινώντας από τη χαµηλότερη στρώση που βρίσκεται 

σε επαφή µε τα απορρίµµατα, είναι η παρακάτω : 

 

1. Στρώση εξοµάλυνσης: Για την εξοµάλυνση του τελικού απορριµµατικού 

αναγλύφου, πάνω από  το διαµορφωµένο ανάγλυφο, τοποθετείται [µετά α) από 

διάστρωση και συµπίεση των απορριµµάτων και β) τη δηµιουργία ενιαίων κλίσεων 

στα πρανή και την οροφή του σώµατος του ΧΑ∆Α], στρώση εξοµάλυνσης πάχους 

της τάξης 0,30m(18), από οµοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών µε κόκκους µεγίστης 

διαµέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. (Σηµείωση : Εξετάζεται αν η εν λόγω στρώση µπορεί 

να λειτουργήσει και σαν στρώση εκτόνωσης βιοαερίου.) 
 

2. Στρώση συλλογής βιοαερίου(19)  Η στρώση αυτή λειτουργεί και ως στρώση 

αποστράγγισης πλευροδιηθούµενων στραγγισµάτων: Η στρώση αυτή συνίσταται 

από χαλικώδη υλικά µε τιµή υδροπερατότητας Κ≥10-3 m/s και είναι πάχους της 

τάξης 0,30 m. Το υλικό συνιστάται (υποχρεωτικό για ΧΑ∆Α κατηγορίας 3) να είναι µη 

ασβεστολιθικό, δηλαδή µε περιεκτικότητα σε ανθρακικά ≤ 20% 

 

3. Γεωύφασµα διαχωρισµού – συγκράτησης λεπτόκοκκων(20): Επάνω από τη 

στρώση αποστράγγισης οµβρίων και κάτω από την υπερκείµενη στρώση 

γαιώδους υλικού, τοποθετείται κατάλληλο γεωύφασµα [π.χ. από 

πολυπροπυλαίνιο, µη υφαντό (NONWOVEN)], που προφυλάσσει τη στρώση 

αποστράγγισης από έµφραξη, λόγω µεταφοράς λεπτόκοκκων υλικών. Πρόκειται 

για  γεωύφασµα ελάχιστου βάρους 125 g/m2. (21) 

Η αγκύρωση του γεωυφάσµατος (εφόσον απαιτείται) πραγµατοποιείται σε τάφρο 

(π.χ. ορθογωνικής διατοµής …. Χ ….. cm). Η τάφρος αγκύρωσης καλύπτεται 

κατόπιν µε κατάλληλο εδαφικό υλικό. 

 

                                                 
18 Το πάχος µπορεί να αυξηθεί κατά την κρίση του µελετητή, ανάλογα µε το είδος και την κατάσταση των αποβλήτων και σε 

ορισµένες περιπτώσεις και µε τις αναµενόµενες καθιζήσεις. 
19 Η στρώση αυτή είναι υποχρεωτικά για ΧΑ∆Α κατηγορίας 3. Για ΧΑ∆Α κατηγορίας 2 συνιστάται η κατασκευή της, αλλά 

επαφίεται στην κρίση του µελετητή, ανάλογα µε την αναµενόµενη παραγωγή βιοαερίου. Για ΧΑ∆Α κατηγορίας 1 δεν είναι 
υποχρεωτική. 

 

20 Τοποθετείται µόνο εφόσον τοποθετηθεί η στρώση συλλογής βιοαερίου. 
21 Το βάρος είναι ενδεικτικό. Εφόσον απαιτείται, τίθενται προδιαγραφές κατά την κρίση του µελετητή, πχ. αντοχή σε εφελκυσµό 

κλπ. 
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4. Στρώση στεγανοποίησης. Αποτελείται από τεχνητό γεωλογικό φραγµό. Η 

στρώση αυτή αποτελείται από κατάλληλο αργιλικό υλικό διαπερατότητας Κ< 10-9 

m/s(22) και πάχους της τάξης 0,50m (23).  

 

Για την επίτευξη της παραπάνω περατότητας(≤1x 10-9m/s), το υλικό συνιστάται (όχι 

υποχρεωτικά) να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

- Σηµείο υδαρότητας (LL): LL≤40% 

- ∆είκτης πλαστικότητας (ΡI): 10%≤PI ≤25% 

- Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος, διάµετρος κόκκων < 2µm: ≥20%, κ.β. 

- Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού: 32mm (για υλικά µεγαλύτερου 

µεγέθους µηχανική κονιορτοποίησης  πρό συµπύκνωσης) 

- Περιεκτικότητα  σε χονδρόκοκκα: ≤40% επί του ολικού όγκου 

- Ποσοστό οργανικού υλικού: ≤5% κ.β. 

- Ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου: ≤20% κ.β. 

- Συµπύκνωση του υλικού στο 95% της µέγιστης πυκνότητας κατά την πρότυπη 

δοκιµή Proctor, µε φυσική υγρασία 2-3%, µεγαλύτερη από την βέλτιστη υγρασία.  

- Η συµπύκνωση στην προαναφερθείσα υγρασία εξασφαλίζει εύκολη διάλυση των 

αργιλικών βολβών, ελάττωση του όγκου των κενών που πληρούνται µε αέρα και 

επίτευξη συντελεστή υδροπερατότητας: Κ ≤ 1,0 Χ 10-9 m/s. 

H συµπύκνωση πραγµατοποιείται (µε κατάλληλες καιρικές συνθήκες και σε 

σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα) σε στρώσεις (επαρκώς συνδεδεµένες 

µεταξύ τους) συµπυκνωµένου πάχους όχι µικρότερου από 0,15m και όχι 

µεγαλύτερου από 0,25 m έκαστη, µε βαθµό συµπύκνωσης ≥ 95% της µεγίστης 

ξηρής πυκνότητας κατά Proctor.  

 

5. Στρώση αποστράγγισης οµβρίων(24): Συνίσταται από αδρανή αµµοχαλικώδη 

υλικά κατάλληλης διαβάθµισης (16/32mm), µε υδροπερατότητα Κ>10-3 m/s. Το 

πάχος της στρώσης αυτής είναι της τάξης 0,30-0,50 m (24).  

Η εν λόγω στρώση αποστραγγίζεται περιµετρικά σε κατάλληλη περιµετρική τάφρο 

ή περισσότερες της µιας στη περίπτωση διαµόρφωσης απορριµµατικού 
                                                 
22 Η τιµή ισχύει για ΧΑ∆Α κατηγορίας 3. Για ΧΑ∆Α κατηγορίας 2 και 1 η τιµή θα είναι Κ≤ 1x 10-7 m/s 
 

23 Η τιµή ισχύει για ΧΑ∆Α κατηγορίας 3. Για ΧΑ∆Α κατηγορίας 2 ή κατηγορίας 1 το πάχος είναι της τάξης 0,3m. Επίσης για ΧΑ∆Α 
κατηγορίας 3, κατά την κρίση του µελετητή, µπορεί επάνω από την αργιλική στρώση να τοποθετηθεί συνθετική γεωµεµβράνη, 
ελάχιστου πάχους 1,0mm, η οποία θα προστατεύεται µε υπερκείµενη στρώση γεωυφάσµατος, ελάχιστου βάρους 200g/m2 

24 Η στρώση αυτή είναι υποχρεωτική για ΧΑ∆Α κατηγορίας 3. Για ΧΑ∆Α κατηγορίας 2 δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται να 
τοποθετείται, µε πάχος της τάξης 0,3m. Για ΧΑ∆Α κατηγορίας 1 δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που επιλεγεί θα έχει 
πάχος της τάξης 0,2m. 
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ανάγλυφου µε αναβαθµίδες λόγω µεγάλου ύψους των αποθέσεων. Η λεπτοµέρεια 

απόληξης της στρώσης αποστράγγισης οµβρίων στην τάφρο οµβρίων φαίνεται 

στο σχετικό σχέδιο. 

 
 

6. Γεωύφασµα διαχωρισµού – συγκράτησης  λεπτόκοκκων(25): Επάνω από τη 

στρώση αποστράγγισης οµβρίων και κάτω από την υπερκείµενη στρώση 

γαιώδους υλικού, τοποθετείται κατάλληλο γεωύφασµα [π.χ. από 

πολυπροπυλαίνιο, µη υφαντό (NONWOVEN)], που προφυλάσσει τη στρώση 

αποστράγγισης από έµφραξη, λόγω µεταφοράς λεπτόκοκκων υλικών. Πρόκειται 

για  γεωύφασµα ελάχιστου βάρους 125 g/m2.(26) 

 

Η αγκύρωση του γεωυφάσµατος (εφόσον απαιτείται) πραγµατοποιείται σε τάφρο 

(π.χ. ορθογωνικής διατοµής …. Χ ….. cm). Η τάφρος αγκύρωσης καλύπτεται 

κατόπιν µε κατάλληλο εδαφικό υλικό. 

 

7. Στρώση επιφανείας: Θα είναι εδαφικό υλικό συνολικού ύψους της τάξης 1,0 m(27), 

αποτελούµενο από το εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωµα) και/ή κατάλληλο 

εδαφικό υλικό πλήρωσης. Η στρώση φυτοχώµατος θα έχει πάχος της τάξης 0,3m. 

Αντί του φυτοχώµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί χώµα εµπλουτισµένο µε 

οργανοχουµικά υλικά (πριονίδια, φύλλα, compost, κλπ), ώστε να εξασφαλίζει την 

καλή βιολογική δραστηριότητα. 

 

8. Φυτεύσεις(28): Προτείνονται φυτά µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
α) Να ανήκουν στη φυτοκοινωνιολογική ζώνη της ευρύτερης 

περιοχής, ώστε να είναι τοπικά προσαρµόσιµα και αποδεκτά 
φυτά. 

β) Να έχουν αυξηµένη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες (ξηρασία, 

σκόνη, βιοαέριο) 

γ) Να είναι ικανά να επιβιώσουν µε λίγη ή καθόλου φροντίδα. 

δ) Οι ρίζες τους να µην διαρρηγνύουν την χαµηλής περατότητας 

στρώση. 
                                                 
25 Τοποθετείται µόνο εφόσον τοποθετηθεί η στρώση αποστράγγισης οµβρίων 
26 Το βάρος είναι ενδεικτικό. Εφόσον απαιτείται, τίθενται προδιαγραφές κατά την κρίση του µελετητή, πχ. αντοχή σε εφελκυσµό 

κλπ 
27 Σε περίπτωση που δεν γίνουν εξαρχής φυτεύσεις, αλλά αρκετά αργότερα ή αφεθεί η φύτευση στον τελικό εποικισµό, τότε η 

στρώση αυτή θα έχει πάχος της τάξης 1,5m, για προστασία έναντι της µεγαλύτερης διάβρωσης 
28 Είναι υποχρεωτικές σε περίπτωση έργων κατηγοριών 3 και 2, εκτός αν έρχονται σε αντίθεση µε προβλεπόµενη µετέπειτα 

χρήση του αποκατεστηµένου χώρου. Στην περίπτωση ΧΑ∆Α κατηγορίας 1 οι φυτεύσεις µπορούν να αφεθούν στο φυσικό 
εποικισµό, δηλαδή στην αυτόµατη διαδικασία της φύσης, χωρίς την ανθρωπογεννή παρέµβαση 
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ε) Να είναι ικανά να αναπτυχθούν σε εδάφη χαµηλής θρεπτικότητας 

µε ελάχιστη προσθήκη θρεπτικών. 

στ) Να εξασφαλίζεται ικανοποιητική πυκνότητα φυτών, για την 

ελαχιστοποίηση της επιφανειακής διάβρωσης. 

ζ) Να ταιριάζουν µε το γενικότερο πρόγραµµα αποκατάστασης του 

ΧΑ∆Α (π.χ. απόδοση στη φύση κλπ.) 

 
Αναλυτική περιγραφή των φυτεύσεων δίνεται σε επόµενη παράγραφο της παρούσας 
µελέτης. 
 

 

Η διατοµή της πολυστρωµατικής κάλυψης, οι χαρακτηριστικές τοµές των στρώσεων 

καθώς και η απόληξη των στρώσεων τελικής κάλυψης στον πόδα των 

διαµορφωµένων απορριµµατικών αποθέσεων, φαίνεται στο σχετικό σχέδιο της 

παρούσας µελέτης. 

 

 

Το εµβαδόν της εξωτερικής περιµέτρου του διαµορφούµενου όγκου του ΧΑ∆Α 

ανέρχεται σε …m2, ενώ το εµβαδόν της εσωτερικής περιµέτρου (απορρίµµατα) σε … 

m2. Η εξωτερική περίµετρος ανέρχεται σε … m, ενώ η εσωτερική σε … m. 

 
(Η ενδεικτική διαστρωµάτωση τελικής κάλυψης ανά κατηγορία εργασιών παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί.) 
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ΕΙΚΟΝΑ 4.1: ΤΟΜΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Α. ΤΟΜΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
Β. ΤΟΜΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Γ. ΤΟΜΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Η µελέτη θα περιλαµβάνει (υποχρεωτικά) γεωτεχνικούς υπολογισµούς ευστάθειας 

του διευθετηµένου απορριµµατικού αναγλύφου και των διαφόρων στρώσεων 

τελικής κάλυψης. 

 
(Σηµ.: Αντί της τοποθέτησης των στρώσεων συλλογής βιοαερίου, και στρώσης αποστράγγισης οµβρίων είναι δυνατή η χρήση 

γεωσυνθετικής  αποστραγγιστικής στρώσης ισοδύναµης περατότητας, ενώ αντί της στρώσης τεχνητού γεωλογικού φραγµού 
είναι δυνατή η χρήση γεωσυνθετικής στρώσης µπετονίτη GCL. Η χρήση των εναλλακτικών γεωσυνθετικών υλικών είναι 
υποχρεωτική, όταν επιβάλλεται από τις κλίσεις, σε συνδυασµό και µε το ύψος των πρανών).  
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5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
5.1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Η ποιοτική σύσταση των στραγγισµάτων που παράγονται σε ένα Χ.Α.∆.Α. εξαρτάται 

από τη σύσταση των απορριµµάτων και παράγοντες όπως: Θερµοκρασία, 

περιεχόµενη υγρασία, προφίλ υγρασίας, στάδιο αποσύνθεσης, ικανότητα της 

ενδιάµεσης κάλυψης να προσροφά ρυπαντές και ποιότητα του νερού που εισέρχεται 

στο χώρο.  

 

Γενικά η ποιότητα των στραγγισµάτων επηρεάζεται µε ένα πολύπλοκο τρόπο από τις 

βιολογικές, χηµικές και φυσικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό του 

χώρου διάθεσης. Η ποιότητα των στραγγισµάτων µεταβάλλεται σηµαντικά, ανάλογα 

µε το στάδιο της βιολογικής αποδόµησης των απορριµµάτων.  

 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, η οξυγενής φάση 

χαρακτηρίζεται από χαµηλό pH, το οποίο αυξάνει τη διαλυτότητα ανόργανων ουσιών 

και κυρίως µετάλλων και υψηλές τιµές BOD5, COD, SO4  Η σχέση BOD5 / COD είναι 

σηµαντικός παράγων για τη σωστή λειτουργία της βιοαποδόµησης. Κατά τη διάρκεια 

της οξικής ζύµωσης η σχέση αυτή πρέπει να είναι >0,4 ενώ κατά τη φάση της 

µεθανογένεσης παρατηρούνται τιµές BOD5 / COD<0,1. 

 

Οι συγκεντρώσεις του αµµωνιακού αζώτου στα στραγγίσµατα είναι γενικά πολύ 

υψηλές, παρουσιάζουν µια µικρή αύξηση τον πρώτο χρόνο απόθεσης αλλά κατόπιν 

οι τιµές τους διατηρούνται σταθερές. Επίσης τα στραγγίσµατα παρουσιάζουν πολύ 

υψηλές τιµές, χλωριούχων και φυσικά διαλυµένων στερεών. 

 

Από τις µέχρι τώρα παρατηρήσεις και τη διεθνή εµπειρία, οι οργανικές ουσίες 

δείχνουν τάση µείωσης της συγκέντρωσής τους όσο αυξάνεται η ηλικία του χώρου. 

Γενικά τα στραγγίσµατα χαρακτηρίζονται ως ισχυρώς ρυπαίνοντα υγρά απόβλητα και 

απαιτούν πριν από την τελική τους διάθεση κατάλληλη επεξεργασία. 

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται τυπικά στοιχεία της σύστασης των 

στραγγισµάτων (ανάλογα µε τη φάση αποδόµησης που βρίσκονται τα απορρίµµατα). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: ΤΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΦΑΣΗΣ ΟΞΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Ο. ΕΥΡΟΣ 
Οξική ζύµωση 

pH 6.1 4.5-7.5 

BOD
5
(mg/l) 13.000 4.000-40.000 

COD (mg/l) 22.000 6.000-60.000 

BOD
5
/COD 0.58 - 

SO
4 (mg/l) 500 70-1.750 

Ca (mg/l) 1.20 10-2.500 

Mg (mg/l) 470 50-1.150 

Fe (mg/l) 780 20-2.100 

Mn (mg/l) 25 0.3-65 

Zn (mg/l) 5 0.1-120 

Mεθανογένεση 

pH 8 7.5-9 

BOD
5
(mg/l) 180 20-550 

COD (mg/l) 3.000 500-4.500 

ΒOD
5
/COD  - 

SO
4
 (mg/l) 80 10-420 

Ca (mg/l) 60 20-600 

Mg (mg/l) 180 40-350 

Fe (mg/l) 15 3-280 

Mn (mg/l) 0.7 0.03-45 

Zn (mg/l) 0.6 0.03-4 

Πηγή: H.J. Ehrig "Leachate-Quality" in Sanitary Landfilling: Process Technology and Envrionmental Impact 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2:  ΤΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΣΗΣ ΟΞΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Ο. ΕΥΡΟΣ 

Cl (mg/l) 2.100 100-5.000 

Na (mg/l) 1.350 50-4.000 

K (mg/l) 1.100 10-2.500 

alkalinity (mg CaCO3/l) 6.700 300-11.500 

NH4 (mg N/l) 750 30-3.000 

orgN (mg N/l) 600 10-4.250 

total N (mg N/l) 1.250 50-5.000 

NO
3
 (mg N/l) 3 0.1-50 

NO
2
 (mg N/l) 0.5 0.25 

total P (mg Ρ/l)                            6 0.1-30 

AOX (µg Cl/l)                        2.000 320-3.500 

As (µg/l)                                  160 5-1.600 

Cd (µg/l)                                      6 0.5-140 

Co (µg/l)                                    55 4-950 

Ni (µg/l)                                    200 20-2.050 

Pb (µg/l)                                     90 8-1.020 

Cr (µg/l) 300 30-1.600 

Cu (µg/l) 80 4-1.400 

Hg (µg/l) 10 0.2-50 

Πηγή: H.J. Ehrig "Leachate-Quality" in Sanitary Landfilling: Process Technology and Environmental Impact 
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Στον υπό µελέτη ΧΑ∆Α, µε βάση και την ηλικία των αποβλήτων, εκτιµάται ότι 

προσεγγιστικά η σύσταση των στραγγισµάτων θα είναι η ακόλουθη: 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆Α 
BOD

5
  mg/l 

COD   mg/l 

NH4 –Ν   mg/l 

Ολικός P (Ρ-total)  mg/l 

SS  mg/l 

pH  - 

 

(Στην παράγραφο αυτήν δίνονται αντί των ανωτέρω (αν υπάρχουν) αποτελέσµατα φυσικοχηµικών αναλύσεων για τα 

στραγγίσµατα του υπό µελέτη χώρου.) 

 
5.2. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
Ο υπολογισµός του υδατικού ισοζυγίου χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της 

ποσότητας των παραγόµενων στραγγισµάτων και στηρίζεται στα µετεωρολογικά 

δεδοµένα της περιοχής του υπό µελέτη ΧΑ∆Α. Γενικά για έργα ΧΑ∆Α και ΧΥΤΑ, το 

υδατικό ισοζύγιο εκφράζεται από την εξίσωση: 

 

L=(P-R-E) x A-a x W   (5.1) 
όπου: 

L = ποσότητα νερού που διηθείται στη µάζα των απορριµµάτων 

P= ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις (m) 

R= επιφανειακή απορροή από το χώρο (m) 

E= εξατµισοδιαπνοή (m) 

A= η επιφάνεια για την οποία υπολογίζεται η παραγωγή των στραγγισµάτων (m2) 

a= η απορροφητική ικανότητα των απορριµµάτων 

W= η ποσότητα των απορριµµάτων  

 

Για τον υπολογισµό της ποσότητας των στραγγισµάτων θεωρείται ότι η εκτός του 

χώρου περιοχή αποστραγγίζεται αποτελεσµατικά και δεν εισέρχονται υπόγεια ύδατα 

στην µάζα του ΧΑ∆Α. 
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Ο υπολογισµός του υδατικού ισοζυγίου για το δυσµενέστερο σενάριο, γίνεται 

λαµβάνοντας υπόψη: (29) 

1. Την έκταση του αποκατεστηµένου χώρου µετά την τελική κάλυψη, µε εµβαδόν 

…………… m2. 

2. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης (P), το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση 

είναι Pετήσιο= ………… mm ή σε………. m. 

3.Τα µέσα µηνιαία ύψη βροχόπτωσης, όπως δίνονται από τα µετεωρολογικά 

στοιχεία. 

4.Τον συντελεστή επιφανειακής απορροής (C), οποίος λόγω της στρώσης τεχνητού 

γεωλογικού φραγµού και των υπερκείµενων στρώσεων, για λόγους ασφαλείας 

συνιστάται να λαµβάνεται ίσος µε C= 75%. 

5. Την εξατµισοδιαπνοή , που συνιστάται να υπολογίζεται µε τη µέθοδο του 

Thornthwaite.  

 
Εi =16 x (10 x Ti /It )α x (µΝ/360)       (5.2) 
 

όπου: 

Ei = µηνιαία εξατµισοδιαπνοή (mm) 

Ti = µέση µηνιαία θερµοκρασία του (i ) µήνα (ºC)  

It = ετήσιος θερµικός δείκτης=  Σ ij, όπου ij = 0,09Ti
3/2 (άθροισµα των δώδεκα µηνιαίων 

τιµών). 

α = 0.016I + 0.5 

µ = αριθµός ηµερών του µήνα 

Ν = µέση αστρονοµική διάρκεια της ηµέρας   

 

6. Την απορροφητική ικανότητα των απορριµµάτων (a), που για λόγους ασφαλείας 

λαµβάνεται a=0, θεωρώντας ότι τα απορρίµµατα είναι κορεσµένα σε υγρασία 

(πράγµατι σε αποκατεστηµένο χώρο η συνεισφορά των απορριµµάτων στο 

υδατικό ισοζύγιο είναι αµελητέα)(30). 

                                                 
29 Ο υπολογισµός της ποσότητας των στραγγισµάτων θα γίνεται αναλυτικά ανάλογα µε τις σχεδιαστικές παραµέτρους του κάθε 

χώρου 
30 Η παράθεση του κατωτέρω πίνακα είναι προαιρετική, σε περίπτωση που για τη διαστασιολόγηση ακολουθηθεί η υπέρ 

ασφαλείας προσέγγιση που ακολουθεί. 
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Στην συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας µε την µηνιαία και µέση ηµερήσια ποσότητα 

στραγγισµάτων.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

ΜΗΝΕΣ 
P 

(mm) 
ΕΤ 

(mm) 

Μηνιαία 
παραγωγή 
στραγ/των 
(m3/µήνα) Hµερήσια παραγωγή (m3/d) 

Ι     
Φ     
M     
Α     
M     

Ι     

Ι     

Α     

Σ     

Ο     

Ν     

∆     
Μέγιστη 
ηµερήσια 
παραγωγή 

(m3/d) 

 

ΣΥΝΟΛΟ    

Μέση 
ηµερήσια 
παραγωγή 

(m3/d) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ:   
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  

Ε =……… m2, Συντελεστής επιφανειακής απορροής: R=……..%  

 

Γενικά για τους υπολογισµούς των αποκατεστηµένων ΧΑ∆Α, παρατηρείται το εξής 

φαινόµενο: Λόγω της µεγάλης επιφανειακής απορροής, της απορροφητικότητας των 

εδαφικών στρώσεων και της µεγάλης εξατµισοδιαπνοής για µεγάλο τµήµα του έτους 

το ισοζύγιο είναι αρνητικό, δηλαδή δεν παράγονται στραγγίσµατα, ενώ ακόµα και για 

την χειµερινή περίοδο, οι προβλέψεις βάσει υπολογισµών δεν είναι αξιόπιστες. 

 

Γιαυτό συνιστάται υπέρ ασφαλείας να γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές για την 

παραγωγή στραγγισµάτων: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (% ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ) 

 ΦΥΤΟΚΑΛΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΗ ΦΥΤΟΚΑΛΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 20% 25% 

ΕΑΡΙΝΗ – 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

10% 15% 

ΘΕΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 5% 5% 

  

(Σηµείωση: Οι όροι «θερινή, χειµερινή, φθινοπωρινή, εαρινή» δεν ταυτίζονται απόλυτα µε τις εποχές, αλλά µπορεί να 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα µετεωρολογικά δεδοµένα). 

 

Ανεξάρτητα των υπολογισµών, ένα µέρος των στραγγισµάτων ρέει κατακόρυφα (προς 

τον πυθµένα του ΧΑ∆Α), ενώ το υπόλοιπο µέρος ρέει πλευρικά (πλευροδιηθούµενα) 

στραγγίσµατα. Υπέρ ασφαλείας, θεωρείται ότι το σύνολο των παραγόµενων 

στραγγισµάτων θα συλλέγεται από τα έργα συλλογής τους. 
 
 
5.3. ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
(Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο βασικός άξονας της φιλοσοφίας του σχεδιασµού διαχείρισης των στραγγισµάτων για την όσο 

το δυνατόν µεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία του χώρου).  

Για την βέλτιστη διαχείριση των παραγόµενων στραγγισµάτων του αποκατεστηµένου 

ΧΑ∆Α ισχύουν τα εξής: 

 

- Τα πλευροδιηθούµενα στραγγίσµατα θα συλλαµβάνονται από τη στρώση 

συλλογής βιοαερίου και πλευροδιηθούµενων στραγγισµάτων(31) της τελικής 

κάλυψης του ΧΑ∆Α, και µέσω της στρώσης αυτής θα ρέουν προς τα κατώτερα 

σηµεία της τελικής κάλυψης. 

 

- Η στρώση στεγανοποίησης της στρώσης τελικής κάλυψης αποκλείει τη διαρροή 

πλευροδιηθούµενων στραγγισµάτων. 

                                                 
31 Εφόσον τέτοια στρώση υπάρχει 
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- Στο κατώτερο όριο του χώρου, στην απόληξη της τελικής κάλυψης θα 

κατασκευαστεί τάφρος µε διάτρητο αγωγό HDPE Φ250(32) 6 atm(33) ή 

δοµηµένου τοιχώµατος (corrugated), για τη συλλογή όσων στραγγισµάτων 

φθάσουν ως εκεί είτε ως πλευροδιηθούµενα, είτε µέσω του πυθµένα του 

ΧΑ∆Α. Η τάφρος θα είναι γεµάτη µε χαλίκι κοκοµετρικής διαβάθµισης 16/32mm 

µη ασβεστολιθικό (CaCO3 ≤ 20% κ.β) (που θα περιβάλλουν τον αγωγό) και θα 

φέρει στεγανοποίηση µε συνθετική γεωµεµβράνη ελάχιστου πάχους 1,5mm η 

οποία θα προστατεύεται αµφίπλευρα µε γεωύφασµα ΡΡ ελάχιστου βάρους 

125g/m2. Ο αγωγός συλλογής συνιστάται να τοποθετείται περιµετρικά του 

ΧΑ∆Α όµως θα τοποθετείται κατ’ ελάχιστον στα σηµεία του ΧΑ∆Α που 

υπάρχουν σαφώς διαµορφωµένα πρανή ικανού ύψους και θα οδηγούνται 

στο/α κατώτερο/α σηµείο/α της απόληξης του ΧΑ∆Α. 

 

- Τα συλλεγόµενα στην τάφρο στραγγίσµατα, θα καταλήγουν µε βαρύτητα σε 

κεντρικό/ά φρεάτιο/α, διαµέτρου Φ2000, απ’ όπου, µέσω αγωγού µεταφοράς, 

θα οδηγούνται στη δεξαµενή συλλογής.(34) 
 

- Η δεξαµενή συλλογής(35) θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα για την συλλογή 

στραγγισµάτων της µέγιστης ηµερήσιας παροχής (του µέσου δυσµενέστερου 

µήνα), προσαυξηµένη κατά ένα συντελεστή ασφαλείας 1,5 (παροχή αιχµής) 

για 5 ηµέρες. Οι εκσκαφές που απαιτούνται ανέρχονται στα ………. κ.µ. 

 

- Τα στραγγίσµατα είτε (µόνιµη λύση) θα αποµακρύνονται από την δεξαµενή 

συλλογής µε βυτιοφόρο όχηµα(36) (που δεν περιλαµβάνεται στην εργολαβία), µε 

ευθύνη του φορέα ∆ιαχείρισης, και θα οδηγείται προς τελική διάθεση σε 

κατάλληλη εγκατάσταση επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (πχ. Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων ή Υγρών Αποβλήτων ΒΙΠΑ ή ΒΙΠΕ ή Στραγγισµάτων 

                                                 
32 Η διάµετρος είναι ενδεικτική 
33 Ενδεικτική αναφορά 
34 Ο αριθµός και η θέση των φρεατίων συλλογής στραγγισµάτων είναι κάθε φορά επιλογή του µελετητή, αρκεί να αιτιολογείται  
35 Η δεξαµενή συλλογής µπορεί να είναι είτε από σκυρόδεµα, είτε χωµάτινη (πχ. τραπεζοειδούς διατοµής)  µε γεωλογικό φραγµό 

και συνθετική µεµβράνη HDPE ελάχιστου πάχους 1,5mm 
36 Είναι η πλέον αναµενόµενη αντιµετώπιση 
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ΧΥΤΑ κλπ.) είτε (έκτακτη λύση) θα επανακυκλοφορούν(37) στο σώµα του ΧΑ∆Α 

µέσω κατάλληλου δικτύου επανακυκλοφορίας (π.χ. αντλητικό συγκρότηµα ……., 

αγωγός HDPE Φ90, 2 φρεάτια επανακυκλοφορίας. Βλ. σχέδιο ….) και διαχυτές. 

Οι διαχυτές είναι διαστάσεων …..x…..x…m, και αποτελούνται από κροκάλα, 

κατά προτίµηση µη ασβεστολιθική (CaCO3 ≤ 20%κ.β). 

 

- Τα τµήµατα του συστήµατος διαχείρισης στραγγισµάτων (πχ. φρεάτια, δεξαµενή 

συλλογής) που θα είναι από σκυρόδεµα, και θα φέρουν επάλειψη µε εποξειδική 

ρητίνη, για προστασία έναντι του διαβρωτικού χαρακτήρα των στραγγισµάτων.  
 

(Σηµ. Σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων, αναµένεται η συλλογή στραγγισµάτων να προδιαγράφεται µέσω της τάφρου 
συλλογής στον πόδα του απορριµµατικού αναγλύφου. Είναι δυνατόν ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του χώρου (πχ. µορφολογία) 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις η συλλογή µέρους των στραγγισµάτων να γίνει και µέσω γεωτρήσεων εντός του απορριµµατικού 
όγκου, και µε άντληση των στραγγισµάτων). 
 

Υδραυλικοί υπολογισµοί (38) 

Η µέγιστη ηµερήσια ποσότητα παραγόµενων στραγγισµάτων (παροχή αιχµής) 

υπολογίστηκε σε ……m3/d ή σε …….m3/h. 

 

H συλλογή γίνεται µέσω ενός αγωγού διαµέτρου Φ250(39), εσωτερικής διαµέτρου 

……………mm. 

H επάρκεια παροχετευτικότητας του αγωγού υπολογίζεται µε βάση τον τύπο 

Manning.  

 

Ειδικότερα,     Q = 1/n * E * R2/3 * J1/2     (5.3) 
όπου,  

     Q: παροχή (σε m3/s) 

n: ο συντελεστής τραχύτητας = 0,012 

Ε: το εµβαδόν της υγρής διατοµής = πd2/4 (σε m2) 

J: η κλίση του αγωγού 

R: η υδραυλική ακτίνα = (Ε/Π) =d/4 (σε m). 

 

Ο αγωγός θα τοποθετηθεί µε κλίση……….%, ή …….. 
                                                 
37 Η λύση ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων πρέπει να συνεξετάζεται µε την ευχέρεια ηλεκτροδότησης του ΧΑ∆Α. Πιθανώς σε 

αποµακρυσµένους ΧΑ∆Α η µεταφορά του δικτύου ηλεκτροδότησης να είναι υπέρµετρα δαπανηρή και η λύση της 
ανακυκλοφορίας ως εφεδρικής λύσης να µην επιλέγεται 

38 Είναι για υπολογισµούς του αγωγού βαρύτητας. Εάν τοποθετηθούν αντλητικά συγκροτήµατα θα παρατεθούν οι αντίστοιχοι 
υπολογισµοί 

39 Η διάµετρος είναι ενδεικτική 
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Έτσι και για την κλίση που προαναφέρθηκε, ο παραπάνω τύπος µας δίνει την παροχή 

του αγωγού. 

Έτσι η παροχετευτικότητα του αγωγού ανέρχεται σε……… m3/s ή  ……. m3/h. 

 

Άρα πρέπει να προκύπτει ότι ο αγωγός συλλογής θα έχει συνολική παροχή 

µεγαλύτερη από την παροχή αιχµής. 

 

∆ίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των αγωγών συλλογής στραγγισµάτων : [π.χ. 

υλικό από ΗDPE, διάτρητοι µε οπές αγωγοί κατά 2/3, κάλυψη αγωγού µέχρι 

πλήρωσης της τάφρου µε κατάλληλο χαλίκι (16/32  mm), χωρίς οργανικές ουσίες 

κ.λ.π., προκατασκευασµένο φρεάτιο ανά 60 µέτρα για διενέργεια ελέγχων.] 
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6. ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
6.1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Το βιοαέριο είναι το µίγµα των αερίων που παράγεται από την αποδόµηση των 

απορριµµάτων σε ένα ΧΑ∆Α, µε κύρια συστατικά το µεθάνιο (CH4) και το διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2).  

Η σύνθεση του παραγόµενου βιοαερίου σε έναν ΧΑ∆Α είναι διαφορετική ανάλογα µε 

τις επικρατούσες συνθήκες στον χώρο καθώς και µε το στάδιο µεθανογένεσης που 

βρίσκεται ο ΧΑ∆Α.  Συνήθως οι διαφορές εντοπίζονται στην ποσοστιαία σύνθεση των 

πρωτευόντων συστατικών του βιοαερίου. Ενδεικτικά, µια τυπική σύνθεση του 

παραγόµενου βιοαερίου εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Συστατικό (% Όγκου) I 
(% κ.ο.) 

ΙI 
(% κ.ο.) 

IΙΙ 
(% κ.ο.) 

Μεθάνιο 65 50-45 25 
∆ιοξείδιο του Άνθρακα 35 45-35 20 
Οξυγόνο - 1-4 20 
Άζωτο - 4-16 45 
   Ι) κατά τη φυσική διαφυγή του αερίου από το ΧΥΤΑ 
    ΙΙ) µε χρήση ενός τυπικού ενεργητικού συστήµατος απαγωγής & ύπαρξη καλής στεγάνωσης της επιφάνειας  
   ΙΙΙ) µε υπερβολική άντληση & ανεπαρκή στεγάνωση της επιφάνειας του ΧΥΤΑ 
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6.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ(40) 
 
Για τον υπολογισµό του παραγόµενου βιοαερίου του υπό µελέτη χώρου, εφαρµόζεται 

υπολογιστικό µοντέλο(41), το οποίο βασίζεται στις εξής παραδοχές: 

 
Συνολική ποσότητα απορριµµάτων  ………….. t απορριµµάτων 
∆ιάρκεια λειτουργίας ΧΑ∆Α …………… έτη 
∆ιάρκεια παραγωγής βιοαερίου: 30 έτη 
Τρόπος ∆ιάθεσης των Απορριµµάτων ………………………….. 
Περιεκτικότητα βιοαερίου σε CH4: ……………..% 
Οργανικός άνθρακας βιοαποδοµήσιµος: …………….. kg/t απορριµµάτων 
Έναρξη λειτουργίας ΧΑ∆Α  …………… έτος 
Λήξη λειτουργίας ΧΑ∆Α …………… έτος 
Ποσοστό ανάκτησης βιοαερίου: 70% κατά την φάση λειτουργίας 

85% κατά την φάση αποκατάστασης 
 
 
 
Η εκτιµώµενη παραγωγή βιοαέριου παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα (ή στον 

ακόλουθο πίνακα)  και δίνει: 

• µέγιστη παραγωγή ~ ………m3 /h στο ……… έτος λειτουργίας του,(σχεδόν πάντα είναι 

το έτος που έκλεισε ο ΧΑ∆Α ή το ακριβώς επόµενο) 
• µέση παραγωγή     τα επόµενα 10 έτη από την αποκατάστασή του ~ …….. m3 /h  

(παραδοχή ότι η αποκατάσταση γίνεται σε ένα έτος από σήµερα). 

 

 
[Στην παράγραφο αυτή γίνεται εκτίµηση του παραγόµενου βιοαερίου από τον υφιστάµενο ΧΑ.∆.Α. µετά την παύση λειτουργίας 
και αποκατάστασής του.  
Επίσης, συνιστάται να παρατίθεται σε διάγραµµα η διαχρονική πρόβλεψη παραγωγής βιοαερίου (Νm3/h)]. 

 
 
 
 

                                                 
40 Ο υπολογισµός παραγωγής βιοαερίου είναι υποχρεωτικός στους ΧΑ∆Α 3ης και 2ης κατηγορίας. Στους ΧΑ∆Α 1ης κατηγορίας 

δεν είναι υποχρεωτικός, σε περίπτωση εφαρµογής παθητικού συστήµατος, αλλά επαφίεται στην κρίση του µελετητή 
ανάλογα µε την ποσότητα και την ηλικία των απορριµµάτων, και τον χρόνο που έχει παρέλθει από τότε που έκλεισε ο 
ΧΑ∆Α. Σε κάθε περίπτωση καθίσταται υποχρεωτικός, εάν επιλεγεί ενεργητικό σύστηµα (άντληση) για την συλλογή του 
βιοαερίου. Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών, µπορεί να αιτιολογηθεί η απουσία υπολογισµού (πχ. ΧΑ∆Α όπου τα 
απορρίµµατα αποτεφρώνονταν συστηµατικά, άρα δεν αναµένεται σηµαντική αποδόµηση, αλλά µπορεί να είναι 3ης 
κατηγορίας για άλλους λόγους.)  

 

41 Τα κατωτέρω αναφερόµενα είναι ενδεικτικά. Εφαρµόζεται δόκιµο µοντέλο υπολογισµού βιοαερίου (πχ. Landgem, µοντέλο 
πολλαπλών φάσεων κλπ.) κατά την κρίση του µελετητή. 
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6.3.  ΕΡΓΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
H απαγωγή του βιοαερίου, να γίνεται µέσω ανόρυξης κατακόρυφων φρεατίων  

(γεωτρήσεων(42)) ή «παραθύρων» που θα διανοιχθούν στη µάζα των απορριµµάτων. 

Το βιοαέριο θα εξέρχεται …………….(παθητικά/ενεργητικά) και θα υφίσταται επεξεργασία 

µέσω …………………………(βιοφίλτρου / πυρσού καύσης) αντίστοιχα.(43) 

 

Τα κατακόρυφα φρεάτια συλλογής του βιοαερίου διατάσσονται στο χώρο ανά 40-50m 

περίπου µε ακτίνα επιρροής κάθε πηγαδιού τα 20-25m, όπως φαίνονται στο σχετικό 

σχέδιο. 
 

Τα φρεάτια συλλογής διατάσσονται µέσα σε ορύγµατα διαµέτρου 500mm τα οποία  

δηµιουργούνται από διάτρητο ……..(χαλυβδοσωλήνα/τσιµεντοσωλήνα) που περιβάλλει τους 

αγωγούς αυτούς. Το βάθος του κάθε φρεατίου – γεώτρησης είναι µεταβαλλόµενο 

ανάλογα µε τη θέση του στο χώρο.  Τα κατακόρυφα φρεάτια φθάνουν έως και 1-2 

µέτρα επάνω από την εκτιµώµενη στάθµη του πυθµένα του ΧΑ∆Α (φυσικού 

εδάφους). 

 

Οι αγωγοί συλλογής εντός των φρεατίων είναι διάτρητοι αγωγοί Φ200(44) 6 atm ή 

δοµηµένου τοιχώµατος (corrugated). Το υλικό αγωγού είναι από ΗDPE και εφόσον 

απαιτούνται ειδικά τεµάχια αγωγού αυτά είναι από PE (εναλλακτικά µπορεί να είναι 

και από ανοξείδωτο χάλυβα, αλλά δεν συνιστάται, λόγω πολύ υψηλότερου κόστους.) 

 

Το αρχικό κενό µεταξύ εξωτερικού σωλήνα και του διάτρητου αγωγού κάθε φρεατίου  

πληρώνεται µε χαλίκι κοκκοµετρικής διαβάθµισης 16-32mm και χαµηλό ποσοστό 

(≤20%) ανθρακικού ασβεστίου. Άργιλος θα αποτρέπει την αναρρόφηση 

ατµοσφαιρικού αέρα από την επιφάνεια µεταξύ του διάτρητου αγωγού και του 

ανοίγµατος. 

 

Πριν την έξοδό του από τα απορρίµµατα, ο διάτρητος αγωγός γίνεται πλήρης. 
                                                 
42 Τα κατακόρυφα φρεάτια κατασκευάζονται ως επί το πλείστον µε διάνοιξη γεωτρήσεων. Σε περιπτώσεις χαµηλού βάθους 

απορριµµάτων, µπορεί να κατασκευαστούν και µε διάνοιξη ορύγµατος, τοποθέτηση υλικών του φρεατίου και επανεπίχωση. 
43 Η µέθοδος διαχείρισης του βιοαερίου που τελικά θα εφαρµοστεί θα εξαρτάται από την αναµενόµενη ποσότητα και ποιότητα 

του βιοαερίου. Στους περισσότερους ΧΑ∆Α αναµένεται να επιλεγεί η µέθοδος των κατακόρυφων φρεατίων, µε παθητική 
απαγωγή µέσω βιόφιλτρου επάνω από κάθε φρεάτιο. Σε µεγαλύτερους ΧΑ∆Α µπορεί να επιλεγεί ενεργητική απαγωγή και 
διέλευση µέσω κεντρικού βιόφιλτρου ενώ σε ακόµα µεγαλύτερους ενεργητική απαγωγή και καύση σε πυρσό βιοαερίου. 

 

44  Ενδεικτικά 
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Στο επάνω µέρος των φρεατίων τοποθετούνται βιόφιλτρα για τον καθαρισµό και την 

απόσµηση των αερίων.  

 

Η περιγραφή του βιόφιλτρου είναι η ακόλουθη(45): Ο αγωγός του βιόφιλτρου θα είναι 

από ΗDPE και θα έχει διάµετρο …..mm, ενώ το καπάκι του θα είναι κατασκευασµένο 

από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

Η λειτουργία του βιόφιλτρου βασίζεται σε βακτηριακή βιοµάζα που αναπτύσσεται σε 

ειδικό υπόστρωµα (φλύδες δέντρων ή ροκανίδια ή ώριµο compost) και αφοµοιώνει τις 

ουσίες που περιέχουν τα οσµαέρια. Η απόδοση καθαρισµού για ένα ορθώς 

σχεδιαµένο βιόφιλτρο compost κυµαίνεται µεταξύ 90 και 99%. 

 

Το κατακόρυφο φρεάτιο συλλογής βιοαερίου φαίνεται στο σχετικό σχέδιο. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφεται το αναµενόµενο υψόµετρο θεµελίωσης 

κάθε φρεατίου και το υψόµετρο της τελικής του στάθµης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2:   ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ   

Α/Α Κωδικός 
Φρεατίου 

Υψόµετρο πυθµένα 
(m) 

Υψόµετρο 
Αναγλύφου (m) 

Ύψος Φρεατίου 
(m) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Γενικό Σύνολο  

                                                 
45  Σηµ. 1: Η περιγραφή είναι ενδεικτική, όπως και οι διαστάσεις. Μπορεί να επιλεγεί άλλος τύπος βιόφιλτρου, πχ εντός 

τσιµεντένιου ορθογωνικού φρεατίου κλπ. 
Σηµ.2: Σε περίπτωση επιλογής άλλου συστήµατος διαχείρισης, όπως ενεργητική άντληση και επεξεργασία µε 
βιόφιλτρο ή πυρσό, γίνονται οι ανάλογες προσαρµογές. 
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7. ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  
 
7.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ. 
(Στο εδάφιο αυτό γίνεται λεπτοµερής τεχνική περιγραφή των διαστάσεων, του υλικού κατασκευής και του µήκους των τάφρων 

συλλογής οµβρίων. 

 

Η τάφρος απορροής οµβρίων κατασκευάζεται µόνο εφόσον κριθεί απαραίτητη, λόγω των τοπογραφικών – γεωµορφολογικών - 

υδρολογικών  χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου. 

 

Ανάλογα µε την τοπογραφία του κάθε χώρου, προτείνεται να κατασκευάζονται τάφροι, περιµετρικά του αποκατεστηµένου ΧΑ∆Α, 

ώστε να αποτρέπεται η είσοδος των οµβρίων της ευρύτερης εξωτερικής  λεκάνης απορροής στο απορριµµατικό ανάγλυφο και η 

διάβρωση της τελικής κάλυψης και να επιτρέπεται παροχέτευση εκτός του χώρου, όπου προτείνεται να κατασκευασθούν ανοικτά 

χανδάκια ή τάφροι απαγωγής των οµβρίων. 

 

Για να εξασφαλισθεί η ελεγχόµενη δίαιτα των οµβρίων πάνω στο απορριµµατικό ανάγλυφο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

τοπικές διαβρώσεις και η κατείσδυσή τους στη µάζα των απορριµµάτων, αφενός θα διαµορφωθεί η επιφάνεια µε τις 

απαιτούµενες ελάχιστες κλίσεις και αφετέρου θα καταστρωθούν έργα αποµάκρυνσης των οµβρίων (τάφροι – αυλάκια, κ.λπ.). 

 

Για λόγους ασφαλείας, οι διαστάσεις της τάφρου προτείνεται να είναι υπερεκτιµηµένες, έτσι ώστε να καλύπτει την µέγιστη 

παροχή των απορροών που προκύπτουν για την µέγιστη 24ωρη βροχόπτωση της τελευταίας 20ετίας ή µε το µέγιστο των 

υπαρχόντων δεδοµένων, εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για όλη την 20-ετία. 

Προτείνεται η κατασκευή περιµετρικά του ΧΑ∆Α, τάφρου απορροής οµβρίων, που θα είναι επενδεδυµένη, µόνο εφόσον κριθεί 

απαραίτητο. Η τάφρος µπορεί να είναι επενδεδυµένη µε σκυρόδεµα ή µεµβράνη ή να είναι λιθεπένδυτη. Η τάφρος συνιστάται να 

είναι τραπεζοειδής ή τριγωνική.  

Για τη διαστασιολόγηση της τάφρου σε περίπτωση ανεπένδυτης τάφρου, θα λαµβάνεται µέγιστη ταχύτητα 1,5m/s, ενώ σε 

περίπτωση επενδεδυµένης τάφρου, θα λαµβάνεται κατάλληλη ταχύτητα, σύµφωνα µε το υλικό επένδυσης και τις ισχύουσες 

προδιαγραφές.  

Κατασκευάζονται όλα τα λοιπά απαιτούµενα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας πχ. εσωτερικής οδού, αποκατεστηµένου 

αναγλύφου κλπ.  

Ενδεικτικά δίδεται το ακόλουθο κείµενο.) 

 
1. Απαιτείται η διενέργεια εκσκαφών για τη διάνοιξη (π.χ. τραπεζοειδούς ή 

ορθογωνικής ή τριγωνικής) τάφρου απορροής οµβρίων, διαστάσεων (……m χ 

……m), σύµφωνα µε τη διαστασιολόγηση που παρουσιάζεται παρακάτω. Τα υλικά 

εκσκαφής, εφόσον κρίνονται ικανοποιητικά, χρησιµοποιούνται για τυχόν ανάγκες 

του έργου, αλλιώς µεταφέρονται για διάθεση σε κατάλληλο χώρο. 

2. Η επένδυση της τάφρου απορροής οµβρίων(46) µε οπλισµένο σκυρόδεµα (π.χ. C 

16/20 και πάχους 10 cm) πραγµατοποιείται, µόνο εφόσον κριθεί απαραίτητη π.χ. 

για λόγους διάβρωσης, µε τη µέθοδο της επιτόπου έκχυσης. Η ποιότητα των 

υλικών της επένδυσης πρέπει να εξασφαλίζει ότι η επένδυση θα είναι εν γένει 
                                                 
46 Σε περίπτωση που επιλεγεί ανεπένδυτη τάφρος απορροής οµβρίων τότε η µέγιστη ταχύτητα ροής οµβρίων θα είναι 1,5 m/s. 
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ανθεκτική, λεία, αδιαπέρατη και εύκαµπτη (σε περίπτωση παραµορφώσεων – 

καθιζήσεων). Το συγκεκριµένο πάχος της επένδυσης λαµβάνεται υπόψη κατά τη 

διαστασιολόγηση της τάφρου.  

3. Οι διεργασίες µεταφοράς, ανάµιξης, διάστρωσης και συµπύκνωσης του 

απαιτούµενου σκυροδέµατος ακολουθεί τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές (οι 

οποίες και θα αναλύονται διεξοδικά στην οριστική µελέτη που θα κατατίθεται για 

έγκριση). Ανάλογη παρουσίαση των προδιαγραφών γίνεται και για τους 

ξυλότυπους που θα χρησιµεύσουν για την αντιµετώπιση συνολικά των φορτίων 

(βάρος έργου, κραδασµοί κλπ) κατά την υλοποίηση του έργου. 

 

 

7.2. ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ. 

Η παροχή της συνολικής ποσότητας οµβρίων από την εξωτερική λεκάνη ανάντη του 

ΧΑ∆Α επιτυγχάνεται µε τάφρο διαστάσεων (ύψος ………..m   x πλάτος………m). Η 

διαστασιολόγηση της τάφρου (υδραυλική επάρκεια), στην οποία καταλήγει η παροχή, 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω : 

 

 

  

 

όπου : Ειδικότερα,    

Q = παροχή που παραλαµβάνει η τάφρος απορροής ( m3/h) 

C = συντελεστής απορροής (-) 

i   =  ένταση βροχόπτωσης (mm/h) 

A = λεκάνη απορροής (km2) 

 

i) Συντελεστής απορροής C  

Η τιµή του συντελεστή απορροής πληµµύρας δίνεται από σχετικό πίνακα ο οποίος 

περιλαµβάνει τις παρακάτω παραµέτρους (µε συντελεστή βαρύτητας): 

α) τοπογραφικά χαρακτηριστικά (π.χ. ορεινή, πεδινή και λοφώδη περιοχή), µε 

συντελεστή από 0,7 έως 0,9. 

β)  φυτοκάλυψη (π.χ. δάση, καλλιέργειες, χορτολιδαφικές εκτάσεις), µε συντελεστή 

Q = C  x  i  x  A        (m3/h)    (7.1) 
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από 0,7 έως 0,9. 

γ) τύπος εδάφους (π.χ. κρυσταλλοσχιστώδης, ασβεστολιθικός, ηφαιστειογενής, 

νεογενής), µε συντελεστή 0,2 έως 0,5.  

 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω παραδοχές ο συντελεστής C για την περιοχή του έργου 

είναι ……………..  % = ……….. ( - ). 

 
(Σηµείωση: Θα συνυπολογίζονται και τα όµβρια από την στρώση αποστράγγισης οµβρίων. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη λήψη 

κατάλληλου συντελεστή απορροής για το σύνολο φυτοχώµατος – στρώσης αποστράγγισης οµβρίων – αργίλου) 

 

ii) Ένταση βροχόπτωσης   i   

Η µέγιστη εικοσιτετράωρη βροχόπτωση για την περιοχή του έργου (σύµφωνα µε τα 

στοιχεία από την Υπηρεσία …………………………….) ισούται µε ………………  

mm/ηµέρα. Με την παραδοχή ότι η µέγιστη εικοσιτετράωρη βροχόπτωση λαµβάνει 

χώρα σε ………….(πχ. 8 ή 12) ώρες, τότε η ωριαία βροχόπτωση ανέρχεται στα 

………….. mm/h. 

 

iii) Λεκάνη απορροής   Α 

Η λεκάνη απορροής µε κατάληξη στην τάφρο απορροής οµβρίων ισούται µε ………. 

στρέµµατα. 

 

Οπότε, σύµφωνα µε τα i, ii, και iii σηµεία έχουµε :   

 

Q = C  x  i  x  A   = ……….     (m3/h)  = …………. (m3/s)   

 

 

Η επάρκεια της διατοµής της τάφρου (αγωγού) οµβρίων υπολογίζεται (κατά Manning) 

ως ακολούθως : 

 

  

 

όπου  : 

Q = 1/n   x   R2/3   x   J1/2  x  A         (m3/s)  (7.2) 
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Q = παροχετευτικότητα της τάφρου  (m3/s). 

n  = συντελεστής τραχύτητας κατά Manning = 0,016 (ισχύει σε περιπτώσεις τάφρου 

επενδεδυµένης µε σκυρόδεµα). 

R  =  υδραυλική ακτίνα της τάφρου = Α/Π (m) 
J   =  κατά µήκος κλίση τάφρου (-) 

A  =  εµβαδόν υγρής (βρεχόµενης) διατοµής τάφρου (m2) 

 

Και επιπλέον : 

Π = µήκος υγρής (βρεγµένης) περιµέτρου τάφρου (m) 

 

Οπότε η υδραυλική επάρκεια της τάφρου οµβρίων επιτυγχάνεται όταν οι διαστάσεις 

της διατοµής της είναι  (ύψος ………m   x πλάτος………m), σύµφωνα µε τις 

παραµέτρους που παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΦΡΟΥ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ 

Παροχή  που παραλαµβάνει 
η τάφρος απορροής (Q) 

(m3/s) …….. 

Πλάτος (βάση) τάφρου (β) (m) ……… 

Ύψος τάφρου (υ) (m) ………….. 

Εµβαδόν υγρής 
(βρεχόµενης) διατοµής 
τάφρου   (Α) 

(m2) …………. 

Μήκος υγρής (βρεχόµενης) 
περιµέτρου τάφρου  (Π)  

(m) …………. 

Υδραυλική ακτίνα τάφρου 
(R) 

(m) ……….. 

Κατά µήκος κλίση τάφρου (J) ( - ) ……… 

Παροχετευτικότητα τάφρου (m3/s) ………… 
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8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
(Στο εδάφιο αυτό γίνεται περιγραφή των εργασιών συντήρησης που θα πρέπει να εκτελεί ο Φορέας ∆ιαχείρισης του χώρου 

προκειµένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του χώρου) 
 

Η µεταφροντίδα του χώρου, απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του 

στόχου της ήπιας αποκατάστασης µε φυσική επανένταξη ή / και µε κάποιες χρήσεις 

µιας ανεξέλεγκτης χωµατερής ή ενός ηµιελεγχόµενου Χώρου ∆ιάθεσης 

Απορριµµάτων συνιστάται στις παρακάτω ενέργειες. 
 
(α). Παρακολούθηση κατά τακτά χρονικά διαστήµατα της µηχανικής συµπεριφοράς 

του αναπλασθέντος αναγλύφου, και ιδιαίτερα : 

1. ∆ιαφορικών καθιζήσεων. 

2. Οριζοντίων µετατοπίσεων 

3. Τοπικών διαβρώσεων 

4. Ρηγµατώσεων 

(β). Τακτική επιθεώρηση ή/και συντήρηση των επιµέρους έργων και εγκαταστάσεων 

 - Των περιµετρικών χανδακιών ή τάφρων παροχέτευσης των οµβρίων από πιθανή 

έµφραξή τους και εφόσον είναι εφικτός. 

- Του συστήµατος διαχείρισης των στραγγισµάτων, µε έµφαση στην λειτουργική 

κατάσταση των αντλιών αν υπάρχουν, αλλά και καθαρισµό των αγωγών, εφόσον 

απαιτείται και εφόσον είναι εφικτός. 

- Των έργων συλλογής – µεταφοράς – επεξεργασίας και διάθεσης βιοαερίου. 

(γ). Παρακολούθηση και, όταν χρειάζεται προστασία αλλά και υποστήριξη της τυχόν 

φυσικής διαδικασίας φυτοκάλυψης του χώρου για ελάχιστο διάστηµα τρία (3) έτη. 

Άρδευση των φυτών για όσο διάστηµα απαιτείται. Εργασίες συντήρησης πρασίνου 

(λίπανση, ζιζανιοκτόνα κλπ) για τουλάχιστον 3 έτη.  

(δ). Προστασία του χώρου έναντι ανεπιθύµητων ανθρωπογενών παρεµβάσεων, 

όπως: 

- Απόρριψη αποβλήτων. 

- Καταπάτηση εκτάσεων. 

- Ανάπτυξη παράνοµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

- Παράνοµο κυνήγι. 

(ε). Εργασίες Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Παρακολούθησης σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα σε επόµενο κεφάλαιο. 
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9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MONITORING). 
Το πρόγραµµα της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Χώρου Ανεξέλεγκτης 

∆ιάθεσης Αποβλήτων θα είναι σύµφωνο µε όσα αναφέρονται στην άδεια 

αποκατάστασης. Ωστόσο οι ελάχιστες ενέργειες περιβαλλοντικού ελέγχου που 

συνιστάται να εφαρµόζει ο Φορέας ∆ιαχείρισης του χώρου κατά την περίοδο της 

µετέπειτα φροντίδας είναι οι παρακάτω: 

 

1. Παρακολούθηση µετεωρολογικών στοιχείων: Η παρακολούθηση των 

κλιµατολογικών δεδοµένων είναι απαραίτητη για την κατάρτιση του υδατικού 

ισοζυγίου στο χώρο του ΧΑ∆Α. Η βάση στην οποία στηρίζονται οι υπολογισµοί 

του υδατικού ισοζυγίου χρησιµοποιείται για να εκτιµηθεί η επιφανειακή απορροή 

και η παραγόµενη ποσότητα των στραγγισµάτων. Τα κλιµατολογικά στοιχεία 

συνιστάται να προσδιορίζονται από µετεωρολογικό σταθµό που βρίσκεται πλησίον 

του έργου. Εποµένως, καταγράφονται και υφίσταται επεξεργασία τα ακόλουθα 

µετεωρολογικά δεδοµένα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Α/Α Παράµετρος Ελέγχου Συχνότητα Ελέγχου 

1. Όγκος και ένταση κατακρηµνισµάτων Καθηµερινά επιπλέον των µηνιαίων 
τιµών 

2. Θερµοκρασία 
(κατώτατη, ανώτατη, 14:00 ΩΚΕ) Μηνιαίος µέσος όρος 

4. Εξάτµιση (λυσίµετρο)(α) Καθηµερινά επιπλέον των µηνιαίων 
τιµών 

5. Ατµοσφαιρική υγρασία (14:00 ΩΚΕ) Μηνιαίος µέσος όρος 
(α). ή άλλες κατάλληλες µεθόδους 

 
2. Έλεγχος Υπόγειων Υδάτων: Η δειγµατοληψία συνιστάται να διενεργείται σε τρεις 

υφιστάµενες γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου, µία στα ανάντη και δύο 

κατάντη της υδραυλικής κλίσης του χώρου.  

 

Σε περίπτωση ανυπαρξίας γεωτρήσεων στην εγγύς περιοχή, για ΧΑ∆Α της 

κατηγορίας 3 θα διανοίγονται γεωτρήσεις στο πλαίσιο των έργων αποκατάστασης. Οι 

γεωτρήσεις θα φθάνουν µέχρι τον υδροφόρο ορίζοντα και συνιστάται να 

τοποθετηθούν πιεζόµετρα. Για ΧΑ∆Α κατηγορίας 2 και 1 συνιστάται η διάνοιξη 

γεωτρήσεων, αλλά είναι στην ευχέρεια του µελετητή, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες 

(διαπερατότητα υποβάθρου, βάθος, χρήση και ποιότητα υδροφόρου ορίζοντα κλπ.) 
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Οι παράµετροι ελέγχου συνιστάται να είναι: pH, ΒOD5, COD, SO4, ΝΗ4-Ν, Οργανικό 

Ν, Cl, φθόριο, ΤΟC, φαινόλες, αγωγιµότητα, φωσφορικά, και βαρέα µέταλλα, 

πετρέλαιο/υδρογονάθρακες, αρσενικό (As). Η συχνότητα των αναλύσεων 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

Παράµετρος Ελέγχου Συχνότητα Ελέγχου 

Στάθµη υπογείων υδάτων ανά εξάµηνο(α) 

Σύνθεση υπογείων υδάτων ανάλογα µε το συγκ/νο χώρο (β)(γ) 

(α) Συχνότερα, αν η στάθµη των υδάτων παρουσιάζει διακυµάνσεις. 
(β) 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. 
(γ) Όταν οι τιµές φθάνουν στο επίπεδο συναγερµού, χρειάζεται επαλήθευση µε δεύτερη δειγµατοληψία. Εφόσον το επίπεδο επιβεβαιωθεί, 
πρέπει να εφαρµόζεται σχέδιο έκτατης ανάγκης  
 
 

3. Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών απορροών και υδάτων:  Η 

παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων, αν υπάρχουν, πρέπει να γίνεται σε 

δύο τουλάχιστον σηµεία, ένα ανάντη και ένα κατάντη του χώρου. Η συχνότητα 

ελέγχου προτείνεται να είναι εξαµηνιαία, και οι παράµετροι ελέγχου θα είναι ίδιες 

µε εκείνες των υπόγειων υδάτων.  

 
4. Παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των παραγόµενων 

στραγγισµάτων: Στο πλαίσιο του προγράµµατος Περιβαλλοντικού ελέγχου πρέπει 

να γίνεται ανάλυση (όγκος και σύνθεση) των παραγόµενων (συλλεγόµενων) 

στραγγισµάτων. Τόσο οι παράµετροι που προσδιορίζονται όσο και η συχνότητα 

ελέγχου συνιστάται να συµπίπτουν χρονικά µε εκείνες των υπόγειων και των 

επιφανειακών υδάτων (εφόσον εκείνη την περίοδο παρατηρούνται επιφανειακά 

ύδατα).  

 

5. Παρακολούθηση της ποιότητας του παραγόµενου βιοαερίου: Συνιστάται να γίνονται 

µετρήσεις της περιεκτικότητας του βιοαερίου σε µεθάνιο, οξυγόνο, διοξείδιο του 

άνθρακα, µονοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο στα φρεάτια απαγωγής πριν και µετά τα 

βιόφιλτρα (47). Οι µετρήσεις θα διεξάγονται µε φορητό αναλυτή βιοαερίου. (48) 

                                                 
47 Ή πριν από τον πυρσό καύσης, αν υπάρχει τέτοιος 
48 Σε περίπτωση πυρσού µπορεί να υπάρχει και ενσωµατωµένος αυτόµατος αναλυτής 



ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α 
ΦΟΡΕΑΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ του έργου: «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης 
Αποβλήτων στην θέση “……….’’ του ∆ήµου ‘’………….’’ του Νοµού ‘’……...’’ » 
 
 

44

Για την παρακολούθηση της διαφυγής του βιοαερίου συνιστάται να κατασκευαστούν  

γεωτρήσεις παρακολούθησης κατά µήκος της περιµέτρου του Χ.Α.∆.Α. (49) 

Οι γεωτρήσεις έχουν βάθος 5m(50), θα τοποθετούνται κατά µήκος της περιµέτρου του 

ΧΑ∆Α και εκτός του χώρου διάθεσης απορριµµάτων και η µεταξύ τους απόσταση 

είναι 80m.(51) Η θέση και λεπτοµέρεια κατασκευής των γεωτρήσεων φαίνεται στα 

σχετικά σχέδια.  

 
6. Παρακολούθηση Καθιζήσεων: Για το µακροχρόνιο έλεγχο του τελικού ανάγλυφου 

του ΧΑ.∆.Α. θα εγκατασταθεί πυκνό δίκτυο «µαρτύρων» καθιζήσεων. Ο έλεγχος-

παρακολούθηση των καθιζήσεων θα διεξάγεται σε ετήσια βάση.(52)  

 

Ο µάρτυρας καθίζησης συντίθεται από πλάκα από ……..(υλικό πχ. Σκυρόδεµα) πάχους ….. 

και διαστάσεων …x…. Στο κέντρο της πλάκας φέρεται άξονας διαµέτρου ….. και 

µήκους ….cm. 

Οι µάρτυρες τοποθετούνται µε µεταξύ τους απόσταση…………m. 

 

Η κατανοµή του δικτύου των µαρτύρων στο εσωτερικό του Χ.Α.∆.Α., και 

λεπτοµέρεια κατασκευή τους φαίνονται στα σχετικά σχέδια. 

 
 
 
 

                                                 
49 Υποχρεωτικά για ΧΑ∆Α 3ης κατηγορίας. Προαιρετικά για ΧΑ∆Α κατηγοριών 2 και 1. 
50 5-20m 
51 Ενδεικτικές προδιαγραφές 
 

52 Πιθανώς σε ΧΑ∆Α που έχουν καταστεί πρόσφατα ανενεργοί, να είναι αρχικά πιο πυκνός ο έλεγχος πχ. εξαµηνιαίος.  
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10. ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (53) 
Η κατασκευή της οδοποιίας χαράχθηκε και µελετήθηκε έτσι ώστε:  

1. Να διευκολύνει την κίνηση εργαζοµένων στον χώρο των εγκαταστάσεων του ΧΑ∆Α 

(πχ. δεξαµενή συλλογής στραγγισµάτων) 

2. Να εξασφαλίζει την επισκεψιµότητα στους χώρους αναψυχής και ανάπλασης που 

πιθανά να υπάρχουν, να είναι δυνατή η επιθεώρηση, συντήρηση κ.λ.π. όλων των 

δικτύων. 

 

Αναλύοντας το παραπάνω σκεπτικό σε επί µέρους δραστηριότητες, εγκαταστάσεις, 

δίκτυα (υπό το πρίσµα της ευχερούς προσπέλασης και συντήρησης) µπορούµε να 

έχουµε την ακόλουθη κατηγοριοποίηση κινήσεων: 

1. Είσοδος, κίνηση των οχηµάτων προς ……… ή κίνηση προς το χώρο 

……………………………... 

2. Συντήρηση, εγκαταστάσεων δεξαµενών και αντλιοστασίων των  στραγγισµάτων 

3. Επιθεώρηση, συντήρηση, έλεγχος, καθαρισµός φυτεύσεων 

4. Αντιπυρική προστασία: κίνηση πυροσβεστικών οχηµάτων κ.α. 
 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων οδοποιίας είναι οι κάτωθι(54): (Μπορεί να είναι 

διαµορφωµένες, πχ. άλλη για γενική επισκεψιµότητα, άλλη για επισκεψιµότητα της δεξαµενής συλλογής στραγγισµάτων κλπ) 

• Λωρίδες κυκλοφορίας: Μία 

• Καθαρό πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας: 4 m 

• Πλάτος ερείσµατος εκατέρωθεν της λωρίδας κυκλοφορίας: 0,50 m 

• Ταχύτητα µελέτης για την οδό: 30 Κm/h 

• Ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων: 28 Km/h 

• Μέγιστη κατά µήκος κλίση: 10% 

• Μέγιστη επίκληση σε διατοµή: 6% 

• Eλάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας: 10m  
 

Η οδοστρωσία της οδοποιίας προβλέπεται µε µία στρώση βάσης της ΠΤΠ-0-155 

συµπιεσµένου πάχους 10cm(55,56) 

 

                                                 
53 Γενικά στα έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α τα έργα οδοποιίας θα εξυπηρετούν µόνο την απολύτως απαραίτητη επισκεψιµότητα 

και αναµένονται µε περιορισµένο βαθµό 
54 Ενδεικτικές προδιαγραφές 
55 Σε περίπτωση απαίτησης επιπλέον στρώσης εξυγίανσης πχ. σε αργιλικά εδάφη κλπ., θα προµετράται σε m3 αµµοχάλικου ή 

κροκάλας  
 

56 Στα έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α γενικά δεν συνιστάται η ασφαλτόστρωση των εσωτερικών οδών του ΧΑ∆Α  εκτός και αν 
απαιτείται από τις συνθήκες (πχ. οδοί µεγάλης κλίσης). 
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11. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
(Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται τα έργα φυτεύσεων (είδη φυτών, χαρακτηριστικά 

κ.λ.π.). Εάν κατασκευάζεται και αρδευτικό δίκτυο, περιγράφεται και αυτό. 

 

Γενικά διακρίνουµε δύο είδη φυτεύσεων. Αφενός, φυτεύσεις επί του αποκατεστηµένου 

αναγλύφου. Αυτές µπορεί εν µέρει ή συνολικά να αφήνονται στην φύση (φυσικός 

εποικισµός) και απλώς πιθανώς να υποβοηθώνται  µέσω υποστήριξης µε κατάλληλη 

σπορά. Μπορεί όµως µέσω του έργου να εκτελεστούν έργα φύτευσης του 

αποκατεστηµένου αναγλύφου, προς σταθεροποίηση του αναγλύφου έναντι 

φαινοµένων διάβρωσης. 

 

Αφετέρου, υπάρχει η περίπτωση φυτεύσεων εντός του οικοπέδου αλλά εκτός του 

αποκατεστηµένου αναγλύφου (π.χ. περιµετρική δενδροφύτυση, δενδροφύτευση 

περιβάλλουσας περιοχής κ.λπ.), έργα που εντάσσονται στην γενικότερη προσπάθεια 

ανάπλασης και επανένταξης της περιοχής.  

 

Σε µεγαλύτερο βαθµό αναµένεται να απαντώνται έργα φυτεύσεων επί του 

αποκατεστηµένου αναγλύφου, ενώ έργα φυτεύσεων του ευρύτερου οικοπέδου κυρίως 

αναµένονται σε ΧΑ∆Α περιοχών που π.χ. είναι πλησίον οικισµών κ.λπ. χωρίς όµως 

να αποκλείονται σε άλλες περιπτώσεις. 

 

Στην περίπτωση φυτεύσεων επί του αποκατεστηµένου αναγλύφου αποφεύγεται η 

ανάπτυξη δένδρων.  

 

Το κείµενο που ακολουθεί είναι ενδεικτικό και πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα µε 

τις επιλογές του κάθε έργου). 
 

11.1. ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
(Αναπτύσσεται η γενική φιλοσοφία των έργων πρασίνου). 
 
11.2. ∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 
Τα είδη των δέντρων που θα φυτευτούν για την αισθητική αναβάθµιση του τοπίου, 

µετά την περιβαλλοντική αποκατάσταση, είναι :  

α) ……………………………….  

β) ……………………………….  
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γ) ……………………………….. 

 

Αριθµός των δέντρων ανά είδος :  

α) … τεµάχια 

β) … τεµάχια 

γ) …. τεµάχια. 

 

Πριν τη δεντροφύτευση γίνονται εργασίες προπαρασκευής του εδάφους. Στις 

εργασίες αυτές περιλαµβάνονται η αναµόχλευση – αυλάκωση του εδάφους (π.χ. µε 

ειδικό προωθητήρα).  

 

Εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του φυτοχώµατος (π.χ. π.χ. βιολογικά ενεργό, 

καθαρό από ξένες προσµίξεις αµµοαργιλώδες υλικό, µε ποσοστό αργίλου 25-30%, 

πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες και ικανοποιητική υδροπερατότητα). 

 

Η διαδικασία δεντροφύτευσης περιλαµβάνει :  

• την ασφαλή µεταφορά των επιλεχθέντων δενδρυλλίων και του κατάλληλου για την 

ανάπτυξη φυτών χώµατος στη περιοχή του έργου. 

• τη διάνοιξη κυλινδρικών λάκκων δενδροφύτευσης, διαστάσεων (πχ. 40mm x 

40mm), σε κατάλληλες για φύτευση συνθήκες. 

• την τοποθέτηση των δενδρυλλίων στους διανοιγµένους λάκκους (σε κατακόρυφη 

θέση), την κάλυψη του ριζώµατος µε κατάλληλο φυτόχωµα και στήριξή τους µε 

κατάλληλους πασσάλους (όπου απαιτείται).    

• τον καθαρισµό της περιοχής δεντροφύτευσης από όλα τα αδρανή ή άλλα άχρηστα 

υλικά και µεταφορά τους σε κατάλληλο για τη διάθεσή τους χώρο. 

• το σκέπασµα των λάκκων δεντροφύτευσης µε φυτόχωµα και δέσιµο του 

δενδρυλλίου στο πάσσαλο.  

• την λίπανση και την έναρξη της άρδευσης. 

 

11.3. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΘΑΜΝΩΝ 
(Γίνεται παράθεση των αντίστοιχων στοιχείων). 
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11.4. ΛΟΙΠΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
(Γίνεται η παράθεση των στοιχείων που αφορούν λοιπές φυτεύσεις, π.χ. 

αγροστωδών, ποωδών, ψυχανθών, καλοπιστικών φυτών κ.λ.π.). 

 
11.5.  ΖΩΝΗ  ΦΥΤΟΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 
Εξασφαλίζεται η µεταφορά (………. m3/km) φυτοχώµατος κατάλληλου για την 

ανάπτυξη πρασίνου (π.χ. βιολογικά ενεργό, καθαρό από ξένες προσµίξεις, πλούσιο 

σε θρεπτικές ουσίες και ικανοποιητική υδροπερατότητα αµµοαργιλώδες υλικό, µε 

ποσοστό αργίλου 25-30%,). 
 

Πραγµατοποιείται η οµοιόµορφη διάστρωση (και ενδεχοµένως η κατάλληλη 

συµπύκνωση) σύµφωνα µε τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές της ζώνης 

φυτοκαλύµατος, το πάχος της οποίας είναι (…….. cm). (Οι εν λόγω προδιαγραφές θα 

αναλύονται διεξοδικά στην οριστική µελέτη που θα κατατίθεται για έγκριση). 
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12. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ  
12.1. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ(57) 
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου σε νερό, για τις εργασίες 

άρδευσης/πυρόσβεσης, θα κατασκευαστεί υπέργεια δεξαµενή χωρητικότητας 20m3(58) 

από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η δεξαµενή θα τροφοδοτείται από βυτιοφόρο όχηµα.(59)  

 

Σε επαφή µε την δεξαµενή τοποθετείται πιεστικό συγκρότηµα νερού το οποίο 

τροφοδοτεί το δίκτυο άρδευσης. (60) 

 
 
12.2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
Στο παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή ισχυρής περίφραξης από 

σιδηροπασσάλους γαλβανισµένους διατοµής σχήµατος Γ (γωνιώδεις)(61) , 20x0x5 mm, 

ύψους 1,5 m από το έδαφος, οι οποίοι θα είναι πακτωµένοι σε βάση από σκυρόδεµα, 

σε συνδυασµό µε συρµατόπλεγµα βρόγχων 5 x 5mm και αντιρρίδες ανά 15m.(62) 

 

Η ακριβής διάταξη και θέση της περίφραξης στο χώρο φαίνεται στο διάγραµµα 

γενικής διάταξης των έργων, ενώ η λεπτοµερής κατασκευαστική περιγραφή της 

περίφραξης φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

 

12.3.  ΠΥΛΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
Προβλέπεται να κατασκευαστεί µία πύλη εισόδου, η οποία θα είναι ανοιγόµενη, 

…………(µονόφυλλη/δίφυλλη) και θα λειτουργεί χειροκίνητα. 

 

Η Πύλη θα στηρίζεται σε …… υποστηλώµατα, διαστάσεων … x … m από ……(υλικό 

κατασκευής). Η βάση των υποστηλωµάτων θα είναι …… x …. m (διαστάσεις της βάσης), και θα 

είναι από ……..(υλικό κατασκευής). 

 

Η πύλη είναι …………(µονόφυλλη/δίφυλλη) µε διαστάσεις φύλλου …..x…. cm. Τα φύλλα της 

πύλης θα στηρίζονται στα υποστυλώµατα µε ……(δίνεται ο αριθµός των απαιτούµενων µεντεσέδων) 
                                                 
57 Η κατασκευή δεξαµενής απαιτείται κυρίως για την άρδευση των φυτών του χώρου, αλλά µπορεί να µην απαιτείται. Μπορεί πχ. 

η άρδευση να επιλεγεί να γίνεται µέσω βυτιοφόρου ή µπορεί να µην απαιτείται καν άρδευση, όπως στην περίπτωση 
φυσικού εποικισµού. Γιαυτό, τα αναφερόµενα ακολούθως είναι ενδεικτικά 

 

58 Ενδεικτικά ανάλογα µε το έργο πχ. σε µικρούς ΧΑ∆Α µπορεί να τοποθετηθεί πλαστική δεξαµενή χωρητικότητας 5m3 κλπ. 
59 Επικουρικά ή εναλλακτικά, µπορεί να τροφοδοτείται από δίκτυο ύδρευσης ή από γεώτρηση 
60 Εφόσον η άρδευση γίνει µε άντληση. Μπορεί πχ. λόγω της µορφολογίας να γίνεται µε βαρύτητα. 
61.Ενδεικτικά 
62 Ενδεικτικά 
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µεντεσέδες βαρέως τύπου ο καθένας. Η κίνηση της πύλης εισόδου γίνεται µε ράουλα 

που θα κινούνται σε οδηγό κυκλικής διαδροµής και διατοµής ….x….. m. 

 

 

Η ακριβής θέση της εισόδου στο χώρο φαίνεται στο διάγραµµα γενικής διάταξης των 

έργων, ενώ τα ακριβή χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις της φαίνονται στο 

επισυναπτόµενο σχέδιο. 

 
12.4.  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α 
Στην είσοδο του ΧΑ∆Α θα τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριών όπου θα 

αναγράφονται: 

- Τίτλος έργου 

- Το όνοµα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο το Φορέα 

- Υλοποίησης/Επίβλεψης/∆ιαχείρισης (λειτουργίας) 

- Ανάδοχος του Έργου 

- Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης 

 

(Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά. Η πινακίδα πληροφοριών θα είναι σύµφωνη µε τις 

σχετικές απαιτήσεις του χρηµατοδοτικού προγράµµατος στο οποίο έχουν ενταχθεί). 

 

13. ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
(Θα περιλαµβάνει στατικούς υπολογισµούς σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.) 
 
14. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
(∆οµούνται ανάλογα µε τα προβλεπόµενα έργα) 
 
 
15. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(∆οµούνται ανάλογα µε τα προβλεπόµενα έργα. Θα πρέπει να γίνει αναφορά για τη 

χρήση των οµάδων εργασιών της εγκυκλίου 35/2005/ΥΠΕΧΩ∆Ε). 
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16. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ  
 
(Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός, όπως και η κωδικοποίηση, οι τίτλοι και η κλίµακα που αναφέρεται. Στο εδάφιο 
αυτό θα δίνεται αναλυτικά ο κατάλογος σχεδίων που συνοδεύει την παρούσα µελέτη, σύµφωνα µε τις πραγµατικές απαιτήσεις 
του συγκεκριµένου έργου) 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΤΟΠΟ 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1:50.000 

ΤΟΠΟ 2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1:5.000 

ΤΟΠΟ 3 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΤΟΠΟ 4 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΤΟΠΟ 5 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΤΟΠΟ 6 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1:1.000 

ή 
1:500 

ΤΟΠΟ 7 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ 

ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ) 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΤΟΠΟ 8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΤΟΠΟ 9 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ- ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 

ΚΑΛΥΨΗΣ) 
 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΤΟΠΟ 10 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) - 
ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΤΟΜΩΝ 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΤΟΠΟ 11 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - 
ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΤΟΜΩΝ 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΤΟΠΟ 12 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ) 

ΚΑΝΑΒΟΣ ΤΟΜΩΝ 
 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΤΟΠΟ 13 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) 

ΚΑΝΑΒΟΣ ΤΟΜΩΝ 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΤΟΠΟ 14 
ΤΟΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

 
1:1.000 

ή 
1:500 
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ΓΕΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 1:1000 

ΓΕΝ 2 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 1:1000 

ΓΕΝ 3 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 1:1000 

ΓΕΝ 4 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
1:1.000 

ή 
1:500 

ΓΕΝ 4Α ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΤΑΦΡΩΝ 1:2000 

 ΓΕΝ 5 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1:1.000 
ή 

1:500 

ΓΕΝ 6 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
1:1.000 

ή 
1:500 

ΓΕΝ 7 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 1:1000 

ΓΕΝ 8 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ(63) 1:1000 

ΓΕΝ 9 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ (63) 
1:1.000 

ή 
1:500 

Ο∆Ο 1 ΜΗΚΟΤΟΜΗ Ο∆ΟΥ / Ο∆ΩΝ 1:1000 (M) 
1:100 (Y) 

Ο∆Ο 2 ∆ΙΑΤΟΜΕΣ Ο∆ΟΥ / Ο∆ΩΝ 1:100 (M) 
1:100 (Y) 

ΟΜΒ 1 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ 1:1000 
1:100 

ΑΡΧ 1 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ  
ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ 1:50 

ΑΡΧ 2 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  
ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ 1:50 

 
Λ 1 ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1:20 

Λ 2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 1:20 

Λ 3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΝ 
ΠΟ∆Α ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 1:20 

Λ 4 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

(Περιλαµβάνει λεπτοµέρεια της τάφρου συλλογής στραγγισµάτων, λεπτοµέρεια του 
δικτύου ανακυκλοφορίας, των φρεατίων ελέγχου, των φρεατίων ανακυκλοφορίας, 

των διαχυτών κ.λ.π. Μπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα του ενός σχέδια) 
 

1:20 

                                                 
63 Εφόσον προβλέπεται/ονται 



ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑ∆Α 
ΦΟΡΕΑΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  
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Λ 5 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

(Περιλαµβάνει λεπτοµέρεια Βιόφιλτρου, λεπτοµέρειες δικτύου µεταφοράς βιοαερίου, 
Σταθµού άντλησης και καύσης (64) (όψη – κάτοψη – διάγραµµα ροής) κ.λ.π. Μπορεί 

να περιλαµβάνει περισσότερα του ενός σχέδια) 

1:20 

Λ 6 ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΟΜΗ Ο∆ΟΥ / Ο∆ΩΝ 1:20 

Λ 7 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  
1:20 

Λ 8 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(Περιλαµβάνει λεπτοµέρεια γεώτρησης παρακολούθησης υπόγειων υδάτων, 
γεώτρησης παρακολούθησης διαφυγών βιοαερίου, λεπτοµέρεια κατασκευής 

µάρτυρα καθύζισης κ.λ.π. Μπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα σχέδια) 

1:20 

Λ 9 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ – ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

(Περιλαµβάνει λεπτοµέρεια φυτευτικών συνδέσµων – πρότυπα φυτεύσεων, 
λεπτοµέρειες φυτών – δένδρων, άρδευσης κ.λ.π. Μπορεί να περιλαµβάνει 

περισσότερα του ενός σχέδια) 
1:20 

Λ 10 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ (64)  1:20 

Λ 11 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1:50 

Λ 12 ΠΥΛΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ  1:50 

Λ 13 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΠΥΛΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (64) (εφόσον κατασκευάζεται) 

 
1:20 

ΣΤΑΤ  
Περιλαµβάνει τα σχέδια στατικών (ξυλότυποι – οπλισµοί) π.χ. δεξαµενής συλλογής 
στραγγισµάτων, δεξαµενής άρδευσης, τυχόν τοίχων αντιστήριξης, πλάκας έδρασης 

πυρσού βιοαερίου 64κ.λ.π. 
 

                                                 
64 Εφόσον προβλέπεται/ονται 
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