
 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Επικαιροποιημένη Οριστική Μελέτη του έργου : 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ «ΓΛΥΦΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. 

ΑΜ 18/2019  
 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τεχνικη εκθεση –Τεχνικές προδιαγραφές για το Έργο:  
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  στη θέση «Γλυφωνιές» του Δήμου Σύμης του Νομού Δωδεκανήσου»  

 

[2] 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.     ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 
1.1 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΟΡΙΣΜΟΙ 4 
1.2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΟΡΙΣΜΟΙ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 5 
1.3. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ   6 
1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΕΡΓΟΥ 7 
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 8 
2.1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

8 

2.2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ –
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

9 

2.3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 

10-12 

2.4. ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 13 
2.5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 13 
2.6.ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 14 

2.7.   2.7. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ-
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

14 

2.7.1. Γεωλογικό υπόβαθρο - έδαφος 14-16 
2.8.ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 16 
2.8.1 Εισαγωγή  16 
2.8.2 Βροχοπτώσεις 17 
2.8.3 Θερμοκρασία 18 
2.8.4 Άνεμοι 18 
2.8.5 Εξατμισοδιαπνοή 18 
2.8.6 Παγετοί-χιόνια- χαλάζι 18 
2.8.7 Κλίμα 18 
2.9.ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 19 
2.10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 19 
2.11. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 20 
3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

21 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 21 
3.2ΓΕΝΙΚΑ 21 
3.3. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 

22 

3.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α (ΠΛΑΤΟ) 23 
3.5ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ(ΠΕΡΙΟΧΗ Β) 

23-25 

3.6.ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 26 
4.ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 27 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 27 
4.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 28-29 
  
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

30 

6. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟ ΑΕΡΙΟΥ 30 



Τεχνικη εκθεση –Τεχνικές προδιαγραφές για το Έργο:  
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  στη θέση «Γλυφωνιές» του Δήμου Σύμης του Νομού Δωδεκανήσου»  

 

[3] 
 

6.1 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟ 
ΑΕΡΙΟΥ 

30 

  
7. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 31 
8.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 31 
9.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MONITORING) 32 
10. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 33 
10.1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 33 
10.2 ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 33 
10.3 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 33 
10.4 ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 33 
10.5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 34 
11. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

35 

11.1 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ 36-37 
11.2. ΤΟΙΧΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ 38 
12. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 39-41 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 



Τεχνικη εκθεση –Τεχνικές προδιαγραφές για το Έργο:  
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  στη θέση «Γλυφωνιές» του Δήμου Σύμης του Νομού Δωδεκανήσου»  

 

[4] 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ «ΓΛΥΦΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ». 
Φορέας Διαχείρισης του ΧΑΔΑ είναι ο Δήμος Σύμης, ο οποίος υπάγεται στον Νομό 
Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
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 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» 

- Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/97): «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών 
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» 

- Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ.109974/3106 / ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες Προδιαγραφές 
Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)» 

- 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 19 Α.Π. οικ. 135977 /5051 /14-12-2005 ΥΠΕΧΩΔΕ με τίτλο: 
«Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)»  

- Το λοιπό ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 
Ειδικότερα με την Εγκύκλιο Α.Π. οικ.109974/3106 / ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν θεσπιστεί οι 
ακόλουθες κατηγορίες ΧΑΔΑ:  

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

                  >90 Κατηγορία 3 ή 3η Κατηγορία 

70-89 Κατηγορία 2 ή 2η Κατηγορία 

                 36-69     Κατηγορία 1 ή 1η Κατηγορία 

 35< Κατηγορία 0 ή 0η Κατηγορία 

 
Βάσει των αναγραφόμενων στην Άδεια Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ με Αρ. Πρωτ. 
ΟΙΚ 89042/18.11.2014 (ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ) που εκδόθηκε από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου, ο ΧΑΔΑ από άποψη 
επικινδυνότητας με βαθμό ε=58 κατατάσσεται στην Κατηγορία Γ που ισοδυναμεί 
με την Κατηγορία 1 του παραπάνω πίνακα και απαιτεί λήψη μέτρων κατά γ΄ 
προτεραιότητα. 
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1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύμης. 
Η ομάδα εκπόνησης μελέτης είναι: 

Αρμόδιο άτομο επικοινωνίας για θέματα μελέτης είναι: 
Σωτηρία Μπάκα, Αγρονόμος Τοπογράφος 

Δήμος Σύμης, 85600 Σύμη ,Τηλέφωνο: 22463-60411 ,Φαξ: 22460-71386 
Η αρχική εκπόνηση της ως άνω μελέτης έγινε από ιδιώτες μηχανικούς και εγκρίθηκε 
με την απόφαση 215/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύμης με την οποία 
εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος και έχει λάβει τις παρακάτω 
αδειοδοτήσεις  

1. Την έγκριση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας με αρ. πρωτ. 71792/16-10-2015 σχετικά με το έργο του θέματος, 
σε συνδυασμό με το ζητούμενο απεσταλθέν έγγραφό μας 5150/09-11-2015 
(περί διαγράμματος ροής) 

2. Την έγκριση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Δ/νση Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών με αρ. πρωτ. 56281/05-08-2016 (ΑΔΑ: ΩΝ6ΡΟΡ1Ι-
ΠΘΔ) σχετικά με το έργο του θέματος 

3. Την έγκριση από ΥΠΠΟ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου με αρ. πρωτ. 
15812/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΖΕΑ4653Π4-Φ7Π) σχετικά με το έργο του 
θέματος 

4. Το έγγραφο ΥΠ.ΟΙΚ/ΚΥΔ με αρ. πρωτ. 320/30-01-2012 σχετικά με το έργο 
του θέματος 

5. Την απόφαση Γ.Γ. Απ. Διοίκησης Αιγαίου με αρ. πρωτ. 89042/18-11-2014 
(ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ) σχετικά με χορήγηση άδειας αποκατάστασης ΧΑΔΑ 
Δήμου Σύμης 
 

Πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση της υποβληθείσας μελέτης από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Σύμης η οποία 
διαβιβάστηκε αρμοδίως με το έγγραφό μας 4928/17-11-2016. 
Σήμερα καλείται η υπηρεσία να προβεί σε εκ νέου τροποποίηση της μελέτης 
«Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Σύμης», κατόπιν 
των παρακάτω: 

 Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 89042 / 18.11.2014 με ΑΔΑ:                          
67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ με  την απόφαση  με αρ. πρωτ ΟΙΚ 37055/σχετ 23777 με  
ΑΔΑ:ΩΚΗΖΟΡ1Ι-ΞΔΔ έως τις 31-12-2019. 

 Το υπ’ αριθμόν 821/04-04-2017 έγγραφο της ΠΝΑ/ΕΥΔ, ώστε να 
επανεξεταστεί η τεχνική λύση της ΟΜΠΑ ώστε να προσεγγίσει τους όρους 
της άδειας αποκατάστασης (Απ.Δ.Αιγαίου 89042/18-11-2014 ΑΔΑ: 
67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ) 

 Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 17792/08-05-2018 

 Συνάντηση που έλαβε χώρα στα γραφεία του προϊσταμένου Δ.Τ.Υ. της Π.Ν.Α. 
σχετικά με το θέμα, στις 27-05-2018 παρουσία των εντεταλμένων συνεργατών 
της Γ.Γ. Σ.Δ.Α. (Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) του Υπ.ΕΣ. 
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 Το έγγραφο υπ’ αριθμόν 3412/27-11-2017 της ΠΝΑ/ΕΥΔ 

 Συνάντηση που έλαβε χώρα στα γραφεία του προϊσταμένου Δ.Τ.Υ. της Π.Ν.Α 
σχετικά με το θέμα, στις 27-05-2018 παρουσία των εντεταλμένων συνεργατών 
της Γ.Γ. Σ.Δ.Α. (Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) του Υπ.ΕΣ. 

 Το έγγραφο υπ’ αριθμόν 3412/27-11-2017 της ΠΝΑ/ΕΥΔ Συνάντηση που 
έλαβε χώρα στα γραφεία του προϊσταμένου Δ.Τ.Υ. της Π.Ν.Α σχετικά με το 
θέμα, στις 27-05-2018 παρουσία των εντεταλμένων συνεργατών της Γ.Γ. 
Σ.Δ.Α. (Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) του Υπ.ΕΣ. 

 Αποστολή τροποποιημένης οριστικής μελέτης για το έργο: «Αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ στη θέση Γλυφωνιές του Δήμου Σύμης» με το έγγραφό μας με αρ. 
πρωτ. 1160/22-04-2019. 

 Τροποποίηση και παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 89042 / 18.11.2014 
με ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ με  την απόφαση με αρ. πρωτ ΟΙΚ 35976/σχετ 
23153 με  ΑΔΑ:6ΨΒΦΟΡ1Ι -0ΣΧ  έως τις 30-06-2021. 

 Της επικοινωνίας μας με το τμήμα μελετών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 
3-10-2019 & 16-10-2019 (e-mail: k.georgiou@rho.pnai.gov.gr) για το έργο: 
«Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές Δήμου Σύμης. 

 Την αποστολή της θεωρημένης  τροποποιημένης ΟΜΠΑ – μελέτη εφαρμογής 
και τα συνημμένα της καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης σε ψηφιακή μορφή, 
καταλλήλως υπογεγραμμένα {υποβλήθηκαν σε φορητό μέσο αποθήκευσης 
(αποσπώμενο εξωτερικό σκληρό δίσκο , memory stick)} με το έγγραφό μας 
3027/01-11-2019 στην ΠΝΑ Διεύθυνση Τεχνικών έργων/τμήμα μελετών.  

  Έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 2633/26-08-2020. 
 Έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 4016/02-12-2020. 
 Απόφαση ΔΣ 14/2021 με ΑΔΑ:60ΩΩΩΗΠ-Ω7Ξ για υποβολή αιτήματος για 

σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σύμης και ΠΝΑ για το 
έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ  στη θέση Γλυφωνιές του δήμου Σύμης» 

 Έγγραφό μας για την υποβολή αιτήματος για σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ Δήμου Σύμης και ΠΝΑ για το έργο: «Αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ  στη θέση Γλυφωνιές του δήμου Σύμης» με αρ. πρωτ. 881_03-03-
2021. 

 Παράταση ισχύος της άδειας αποκατάστασης  με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 89042 / 
18.11.2014 με ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ με  την απόφαση με αρ. πρωτ ΟΙΚ 
34039/16-07-2021 (σχετ 27172/21) με  ΑΔΑ: ΨΜΑ0ΟΡ1Ι-Ρ56  έως τις 31-12-
2023. 

 Αποστολή ΤΔΕ στην ΔΙΑΠ αρ. πρωτ. 2367/20-07-2021. 
 Προέγκριση ΣΑΕΠ 0672 αρ πρωτ. 98450/09-09-2021 με ΑΔΑ: 

Ω1ΓΛ46ΜΤΛΡ-Μ79. 
 Τροποποίηση προϋπολογισμού έργου 2017ΕΠ06720000 «Αποκατάσταση 

ΧΑΔΑ στη θέση Γλυφωνιές του Δήμου Σύμης» αρ. πρωτ. 111349/2898/13-09-
2021 ΔΙΑΠ στο ποσό 528.627,72 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

 Απόφαση ΔΣ 93/2021 με ΑΔΑ:Ψ675ΩΗΠ-3ΒΚ για έγκριση διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο του θέματος. 
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1.3. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο εν λόγω Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) βρίσκεται στη θέση 
«Γλυφωνιές», η οποία διοικητικά ανήκει στον Δήμο Σύμης του Νομού Δωδεκανήσου. 

Πρόκειται για έκταση ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου που αποτελεί τμήμα του 
KAEK 100711801084. Το τμήμα αυτό καταλαμβάνει έκταση 21.594 m2.  

Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται από τον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το βόρειο με το 
νότιο τμήμα του νησιού προς Πανορμίτη. Στο όμορο οικόπεδο του ΧΑΔΑ βρίσκεται 
ο ΧΥΤΑ του Δήμου Σύμης. 
 

1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η λειτουργία του χώρου ξεκίνησε περί το 1985 και περατώθηκε το 2012. 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΧΑΔΑ, η διάθεση των απορριμμάτων γινόταν 
τελείως ανεξέλεγκτα με ρίψη τους στην απότομη πλαγιά, από τον Δήμο ή από 
ιδιώτες. Όταν συσσωρεύονταν αρκετά απορρίμματα, γινόταν καύση τους κατά 
ακανόνιστα χρονικά διαστήματα. 

Σήμερα, ο ΧΑΔΑ είναι ανενεργός, καθώς το 2012 τέθηκε σε λειτουργία ο νέος ΧΥΤΑ 
του Δήμου Σύμης, το οικόπεδο του οποίου εφάπτεται του ΧΑΔΑ.  

Δεδομένου ότι ο Δήμος Σύμης εφαρμόζει πλέον τη μέθοδο της υγειονομικής ταφής 
των απορριμμάτων, οι όποιες σποραδικές νέες αποθέσεις γίνονται παράνομα στον 
ΧΑΔΑ από μεμονωμένους ιδιώτες, κυρίως μπάζων. 
Σύμφωνα με την απογραφή του ΥΠΕΧΩΔΕ οι ΧΑΔΑ έχουν ταξινομηθεί στους 
ακόλουθους πίνακες: 

 Πίνακας Π1: Αναφέρεται στους Ανενεργούς ΧΑΔΑ κατά Περιφέρεια, Νομό, 
ΟΤΑ, Δημοτικό Διαμέρισμα και Τοπωνύμιο 

 Πίνακας Π2: Αναφέρεται στους Ενεργούς ΧΑΔΑ των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν 
κάλυψη από υφιστάμενα έργα ΧΥΤΑ ή (ΣΜΑ & ΧΥΤΑ) 

 Πίνακας Π3: Αναφέρεται στους Ενεργούς ΧΑΔΑ των ΟΤΑ στους οποίους 
μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ 

 Πίνακας Π4: Αναφέρεται στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας όλων των 
ΧΑΔΑ κατά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ, Δημοτικό Διαμέρισμα και Τοπωνύμιο 

Με βάση τα ανωτέρω, ο χώρος έχει καταχωρηθεί στον πίνακα Π3 της σχετικής βάσης 
δεδομένων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Για το χώρο έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου με αριθμό ΑΔΑ: 
45ΟΛΩΗΠ-ΒΣΟ και ΑΔΑ: 7ΛΛ6ΩΗΠ-ΡΜΗ, όπου αναφέρεται η παύση λειτουργίας 
του χώρου. 

Για τον υπό μελέτη χώρο έχει ληφθεί άδεια αποκατάστασης με αριθμό πρωτ. ΟΙΚ 
89042/18-11-2014 με (ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ., κατόπιν σύνταξης και υποβολής στην 
ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ). 
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Σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης (αρ. πρωτ. ΟΙΚ 89042 / 18.11.2014 ) ο χώρος 
συγκεντρώνει 58 βαθμούς επικινδυνότητας και κατατάσσεται στην Γ κατηγορία 
έργων αποκατάστασης με βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ. 109974/3106/22-10-2004/ 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 89042 / 18.11.2014 με ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-
ΓΦΔ με την με αρ. πρωτ ΟΙΚ 37055/σχετ 23777 με ΑΔΑ:ΩΚΗΖΟΡ1Ι-ΞΔΔ Έως Τις 
31-12-2019. 

Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 89042 / 18.11.2014 με ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-
ΓΦΔ με  την απόφαση με αρ. πρωτ ΟΙΚ 35976/σχετ 23153 με  ΑΔΑ:6ΨΒΦΟΡ1Ι -
0ΣΧ  έως τις 31-12-2023. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

2.1. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Σύμης, 
βρίσκεται στο κεντρικό, ορεινό τμήμα του νησιού, πολύ κοντά στον επαρχιακό δρόμο 
που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα του. Για περισσότερα από 25 χρόνια 
αποτέλεσε το μοναδικό χώρο διάθεσης απορριμμάτων όλων των οικισμών του.  

Ο ΧΑΔΑ εντοπίζεται σε βραχώδη έκταση που εκτείνεται σε μήκος 160 m και πλάτος 
135 m περίπου (σε οριζόντια προβολή), συνολικού εμβαδού 21.594,08 m2. Βρίσκεται 
στην περιοχή «Γλυφωνιές», 2,5 χιλιόμετρα περίπου από τον Γυαλό και 3 χιλιόμετρα 
από το Πέδι. 

Η υπό μελέτη θέση βρίσκεται σε κοίλωμα υπό απότομες κλίσεις. Η περιοχή διάθεσης 
των απορριμμάτων ξεκινάει σε οριζόντιο επίπεδο, σε υψόμετρο περίπου 515 - 516 m. 
Στη συνέχεια η διάθεση (ο μεγαλύτερος όγκος της) γίνεται σε πλαγιά με κλίση του 
βραχώδους υποβάθρου περίπου 50% (28ο). Το υφιστάμενο απορριμματικό ανάγλυφο 
όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα έχει κλίση έως 90%, με ελάχιστο υψόμετρο των 
απορριμματικών αποθέσεων 470 m περίπου. 

Η προσπέλαση στο χώρο γίνεται από την επαρχιακή οδό που συνδέει το βόρειο με το 
νότιο τμήμα του νησιού, μέσω χωμάτινου δρόμου που διέρχεται παραπλεύρως του 
ΧΥΤΑ. 
Η θέση του χώρου φαίνεται στην τοπογραφική μελέτη (απόσπασμα κτηματολογίου με 
κλίμακα 1:2000), στο σχέδιο με αριθμό Ο1. 
Οι συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ ‘87 του υφιστάμενου ΧΑΔΑ παρουσιάζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας : Συντεταγμένες ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές» του Δήμου Σύμης κατά 
ΕΓΣΑ ‘87 
 

Α/Α X Y 

Α1 842924,70     4056247,35 

Α2 843083,41     4056247,35 

Α3 843083,41     4056111,29 

Α4 842925,00     4056111,89 

 

Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγμένες (843004.05, 4056179.32) 
(x,y), κατά το σύστημα ΕΓΣΑ ‘87. 

 

2.2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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Η λειτουργία του χώρου ξεκίνησε το 1985 και περατώθηκε το 2012. Ο χώρος κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του εξυπηρετούσε ολόκληρο το νησί της Σύμης. 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου 
Σύμης σύμφωνα με τις επίσημες απογραφές τελευταίας 20-ετίας. Τα στοιχεία είναι 
σύμφωνα με τις απογραφές της ΕΣΥΕ για τα έτη 1981, 1991 και 2001. 

Ο πληθυσμός που εξυπηρετήθηκε από τον ΧΑΔΑ στη διάρκεια λειτουργίας του 
προέρχεται από δύο πηγές: 

- από το μόνιμο πληθυσμό 

- από τον παραθεριστικό πληθυσμό του νησιού 
Όσον αφορά το μόνιμο πληθυσμό, η εξέλιξή του κατά την περίοδο λειτουργίας του 
ΧΑΔΑ ήταν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημογραφικά στοιχεία, η εξής: 
 

Έτος 1981 1991 2001 2009 

Πληθυσμός νήσου Σύμης 2.273 2.332 2.494 2.674 
Ποσοστιαία μεταβολή 
(%) ανά δεκαετία 

-8,97 +2,50 +6,50 +6,50 

Έκτακτοι (10%) - - 250 270 
 
Ο μόνιμος πληθυσμός, ο οποίος μέχρι το 1981 παρουσίαζε πολύ μεγάλη μείωση (από 
4.000 κατοίκους μετά τον πόλεμο σε 2.273 το 1981), στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε 
και άρχισε να ανακάμπτει, φτάνοντας το 2009 τους 2.674 μόνιμους κατοίκους.  

Όσον αφορά τον παραθεριστικό πληθυσμό του νησιού, αυτός ανάγεται σε 
ισοδύναμους κατοίκους, αξιοποιώντας στοιχεία από τον ΕΟΤ και το ΤΑΠ Σύμης. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς που έγιναν στα πλαίσια της μελέτης αποχέτευσης της 
Σύμης, ο συνολικός πληθυσμός στο νησί το 2009 ήταν 4.549. Αυτός αναλύεται ως 
εξής: 

Πληθυσμός νήσου 
Σύμης 

Έτος 2009 

Μόνιμοι 2.674 

Έκτακτοι 270 

Τουρίστες 990 
Ημερ. Επισκ. 615 

Σύνολο κατοίκων 4.549 
 

2.3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Ο ΧΑΔΑ άρχισε να λειτουργεί το 1985 και περατώθηκε το 2012. Ο προς 
αποκατάσταση ΧΑΔΑ περιέχει απορρίμματα ηλικίας μέχρι και 30 ετών (τα 
παλαιότερα), ενώ τα πλέον πρόσφατα απορρίμματα είναι ηλικίας 3 ετών. 
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Το σύνολο των αποβλήτων που έχουν διατεθεί συνολικά στον χώρο εκτιμάται σε 
35.700 t και σε 51.000 m3. 
Παρακάτω παρουσιάζονται δύο εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού της ποσότητας, με 
αυτόν του ογκομετρικού υπολογισμού με χρήση ψηφιακού μοντέλου εδάφους να 
θεωρείται πιο αξιόπιστος – τα αποτελέσματα αυτού του υπολογισμού υιοθετούνται 
στη μελέτη. 
Ψηφιακό μοντέλο εδάφους – σύγκριση υφιστάμενου τοπογραφικού υποβάθρου με το 
υπόβαθρο του χάρτη ΓΥΣ 1:5000 
Για τον υπολογισμό του συνολικού όγκου των απορριμματικών αποθέσεων γίνεται 
σύγκριση του τοπογραφικού υποβάθρου της υφιστάμενης κατάστασης με τον χάρτη 
ΓΥΣ 1:5000 ως εξής: 

- Κατασκευάζονται εγκάρσιες τομές του ΧΑΔΑ με βήμα 10 m  

- Υπολογίζεται η επιφάνεια ανάμεσα στα δύο υπόβαθρα, υφιστάμενο και 
αρχικό (χάρτη ΓΥΣ) και πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο βήμα για τον 
υπολογισμό του μέσου όγκου που αντιστοιχεί σε κάθε διατομή. 

- Γίνεται υπολογισμός του συνολικού όγκου των απορριμμάτων με άθροιση των 
επιμέρους όγκων των διατομών. 

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΗΜΑ ΟΓΚΟΣ 

Ψ4 315,69 10,00 3.156,90 

Ψ5 673,83 10,00 6.738,30 

Ψ6 1.017,79 10,00 10.177,90 

Ψ7 1.015,68 10,00 10.156,80 

Ψ8 775,02 10,00 7.750,20 

Ψ9 543,28 10,00 5.432,80 

Ψ10 300,39 10,00 3.003,90 

Ψ11 121,19 10,00 1.211,90 

  ΣΥΝΟΛΟ 47.628,70 

 
Πλέον αυτών των ποσοτήτων, εκτιμάται ότι σε μια έκταση περίπου 3 στρεμμάτων 
στο δυτικό όριο του ΧΑΔΑ και στην περιοχή που ορίζεται ανάμεσα στο νότιο όριο 
του ΧΥΤΑ και βραχώδη έκταση, υπάρχει απόθεση απορριμμάτων μέσου πάχους 1,0 
m. Συνεπώς η ποσότητα των απορριμμάτων στην περιοχή αυτή είναι περίπου: 

3.000 m2 x 1,0 m = 3.000 m3 
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Συνολικά, η ποσότητα των απορριμμάτων που έχει αποτεθεί στον ΧΑΔΑ εκτιμάται: 

47.628,70 + 3.000 = 50.628,70 ≈ 51.000,00 m3 

Η συνολική μάζα των αποτιθέμενων απορριμμάτων, υιοθετώντας τιμή για τη μέση 
πυκνότητα των απορριμμάτων ρ=0,70 t/m3, υπολογίζεται σε: 

51.000,00 x 0,70 = 35.700 t 

 
Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ποσότητας των απορριμμάτων 

Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων που αποθηκεύονται στον ΧΑΔΑ, μπορεί να 
εκτιμηθεί προσεγγιστικά ως εξής: 

Βάσει των πληθυσμιακών στοιχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω και 
χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικά στοιχεία για την ατομική ημερήσια παραγωγή 
απορριμμάτων, υπολογίζεται η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων σε όλο το νησί (σε 
Kg ανά έτος). Στη συνέχεια, με την παραδοχή πως αυτή η ετήσια παραγωγή 
παρέμεινε σταθερή κατά τα προηγούμενα 25 έτη (συντηρητική εκτίμηση), 
υπολογίζεται η συνολική μάζα των απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ. Ο όγκος προκύπτει 
αν η μάζα διαιρεθεί με το ειδικό βάρος των απορριμμάτων.  
Αναλυτικά ο υπολογισμός έχει ως εξής: 

Οι μόνιμοι κάτοικοι, μαζί με τους έκτακτους, υπολογίζονται σε: 
2.674 + 270 = 2.944 ≈ 3.000 κατ. 

Κάθε μόνιμος κάτοικος παράγει 1,14 Kg απορρίμματα ανά ημέρα (ΦΕΚ 1909 
Β΄/2003) για 365 ημέρες το χρόνο: 

3.000 κατ. x 1,14 Kg/κατ.ημερ. x 365 ημέρες = 1.248.300 Kg/έτος 
Όσον αφορά τον παραθεριστικό πληθυσμό, υπολογίζεται σε 1.600 ισοδύναμους 
κατοίκους, για περίπου 180 ημέρες το χρόνο. Η παραγωγή απορριμμάτων για αυτούς 
λαμβάνεται, αυθαίρετα αυξημένη, 1,5 Kg ανά ημέρα: 

1.600 κατ. x 1,5 Kg/κατ.ημερ. x 180 ημέρες = 432.000 Kg/έτος 
Συνολικά λοιπόν, η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων είναι: 

1.248.300 + 432.000 = 1.680.300 Kg/έτος = 1.680,3 tn/έτος 

Σημειώνεται πως η παραπάνω τιμή προσεγγίζει ικανοποιητικά την εκτιμώμενη ετήσια 
παραγωγή απορριμμάτων, όπως έχει υπολογιστεί στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του ΧΥΤΑ (1.722 tn/έτος).  
Στη συνέχεια, με δεδομένο πως ο ΧΑΔΑ λειτούργησε για 27 έτη, υπολογίζεται η 
συνολική μάζα των απορριμμάτων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε 
μεταβολή στην παραγωγή απορριμμάτων το διάστημα αυτό: 

1.680.300 Kg/έτος x 27 έτη = 45.368,10 t 
Υιοθετώντας την τιμή 0,70 t/m3 ως τη μέση πυκνότητα των απορριμμάτων, ο 
συνολικός όγκος των απορριμματικών αποθέσεων προσεγγίζει την τιμή: 

45.368,10 t : 0,70 t/m3 = 64.811,57 m3 
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Διαπιστώνεται ότι ο παραπάνω υπολογισμός, ο οποίος εμπεριέχει σημαντικές 
αβεβαιότητες, υπερεκτιμάει κατά περίπου 27% την ποσότητα των αποτιθέμενων 
απορριμμάτων. 
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2.4. ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Προέλευση των αποβλήτων 
Τα στερεά απόβλητα του νησιού χαρακτηρίζονται ως αστικά – ημιαστικά. 

Το μεγαλύτερο τμήμα των αποβλήτων είναι οικιακά, με σημαντικές παραγόμενες 
ποσότητες τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του κυρίαρχου ρόλου του τουρισμού στην 
τοπική οικονομία. 
Σημαντικό ποσοστό των συνολικών στερεών αποβλήτων καλύπτουν τα αδρανή υλικά 
(μπάζα οικοδομικών εργασιών), αλλά και λάστιχα, εγκαταλειμμένα οχήματα, διάφορα 
ογκώδη αντικείμενα, σιδερικά κλπ.  

Απόβλητα που προέρχονται από γεωργικές δραστηριότητες είναι περιορισμένα, 
εξαιτίας του μικρού σχετικά ρόλου του αγροτικού τομέα στην οικονομία. 

Επικίνδυνα απόβλητα που περιέχονται σε μικρό ποσοστό στα οικιακά απορρίμματα 
περιλαμβάνουν φάρμακα, φυτοφάρμακα, μπαταρίες, υλικά ελαιοχρωματισμών και 
χημικά πρόσμικτα δομικών υλικών και άλλα. Αυτά εκτιμάται ότι καλύπτουν ποσοστό 
μικρότερο του 1%. 

Εξαιτίας της συχνής καύσης των απορριμμάτων, τα εναποτιθέμενα απόβλητα 
περιέχουν τέφρα και διάφορες βλαβερές ρυπογόνες ουσίες που προκύπτουν ως 
προϊόντα της καύσης.  
 

2.5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Λαμβάνοντας υπόψη τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
[Παράρτημα ΙΙ: Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης (μη επικίνδυνων) στερεών 
αποβλήτων, άρθρο 17 ΚΥΑ 50910/24727/2003], θεωρείται μέση ποιοτική σύσταση 
των παραγόμενων αποβλήτων για χώρο στον οποίο έχουν αποτεθεί οικιακά 
απορρίμματα, η προκύπτουσα από την ισχύουσα νομοθεσία που έχει ως εξής: 

 ΦΕΚ 1909 
Β΄/2003 
(% κ.β.) 

Ζυμώσιμα 47 
Χαρτί 20 

Μέταλλα 4,5 
Πλαστικά 8,5 

Γυαλί 4,5 
Υπόλοιπα 15,5 

Ενδεικτικά παρατίθενται επίσης στοιχεία παλιότερων μετρήσεων σε τρεις 
νησιωτικούς δήμους (Ρόδος, Κως, Νάξος). Τα στοιχεία αυτά, παρά το διαφορετικό 
μέγεθος των δήμων, είναι ενδεικτικά των γενικών τάσεων που εμφανίζονται στα 
δημοτικά απορρίμματα νησιών που έχουν κύρια οικονομική δραστηριότητα τον 
τουρισμό. 
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Ρόδος 
(1989) 

(% κ.β.) 

Κως 
(1989) 

(% κ.β.) 

Νάξος 
(1994) 

(% κ.β.) 
Ζυμώσιμα 41,6 37,3 48,3 

Χαρτί 13,6 25,0 21,6 
Δέρμα – Ξύλο – Λάστιχο 4,2 4,6 2,8 

Μέταλλα 10,5 5,4 3,4 
Πλαστικά 11,7 10,9 9,4 

Γυαλί 12,6 12,3 5,8 
Αδρανή + λοιπά άκαυστα 5,8 4,7 9,8 

 
 

2.6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 

Η μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ κατά την περίοδο λειτουργίας του 
γινόταν είτε με κοινά φορτηγά, ή με ειδικό απορριμματοφόρο όχημα που διαθέτει ο 
Δήμος Σύμης. 
Τα απορρίμματα αφού μεταφέρονταν στο χώρο, απορρίπτονταν στο πρανές, με 
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση απορριμματικού ανάγλυφου που φτάνει κατά θέσεις και 
τα 20 m. 

Την απόθεση των απορριμμάτων στον χώρο δεν ακολουθούσε κάλυψη με χώμα. 
Όμως, όταν συσσωρευόταν επαρκής ποσότητα απορριμμάτων, γινόταν ανάφλεξή 
τους προκειμένου να μειωθεί ο όγκος τους. 
 

2.7. ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Η Σύμη είναι ορεινή και βραχώδης. Στο κέντρο του νησιού υπάρχει οροπέδιο ύψους 
400 – 500 m, το οποίο περιβάλλεται στο βορρά από το όρος Βίγλα – υψηλότερη 
κορυφή του νησιού με υψόμετρο 616 m – και στα ανατολικά από το όρος Κοκιμίδι 
(594 m). 

 

2.7.1. Γεωλογικό υπόβαθρο - έδαφος 
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που εμφανίζονται στο νησί είναι κυρίως πυριτικοί 
ασβεστόλιθοι, ασβεστόλιθοι συμπαγείς της κρητιδικής περιόδου του μεσοζωικού 
αιώνα, μάργες, ψαμμίτες και πυριτικοί σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι και κροκαλοπαγή 
της νεογενούς υποπεριόδου του καινοζωικού αιώνα και ολόκαινα αποθέματα. 
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Οι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, οι οποίοι κυριαρχούν σε ολόκληρη την έκταση της 
Σύμης, συναντιούνται σε δύο διακριτούς τύπους: Ο πρώτος είναι παχυστρωματώδης 
έως άστρωτος, τεφρού έως τεφρόλευκου χρώματος που τοποθετείται στο Ανώτατο 
Κρητιδικό, ενώ ο δεύτερος είναι λεπτοστρωματώδης, κρυσταλλικός, υποπράσινου 
έως ερυθρού χρώματος, με διαστρώσεις και βολβούς πυριτόλιθων του Ανώτερου 
Ιουρασικού (πλακώδεις ασβεστόλιθοι). 
Η επαφή μεταξύ των δύο κυρίαρχων σχηματισμών είναι τεκτονική, με τους 
παχυστρωματώδεις ασβεστολίθους να επωθούνται επί των πλακωδών. 
Στο νησί εμφανίζεται μεγάλος αριθμός ρηγμάτων σε ποικίλες διευθύνσεις.  

Στην περιοχή του ΧΑΔΑ το βραχώδες υπόβαθρο αποτελείται από ασβεστολιθικά 
στρώματα μεγάλου πάχους. Πάνω σ’ αυτό επικάθεται στρώμα αργιλοαμμώδους 
εδάφους πάχους συνήθως μικρότερου από 5 m. 

Διαπερατότητα 
Παρόλο που η μάζα του συμπαγούς ασβεστολίθου έχει πολύ μικρή διαπερατότητα, η 
ασβεστολιθική βραχόμαζα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα διαπερατή, 
εξαιτίας της παρουσίας καρστικών δικτύων. Μέσω αυτών, τα επιφανειακά νερά 
οδηγούνται σε υπόγειους υδροφορείς ή τροφοδοτούν υπόγειες ροές που καταλήγουν 
στη θάλασσα. 
Στον ΧΑΔΑ, στο πρανές με κλίση 50%, η ταχύτητα της επιφανειακής ροής των 
ομβρίων είναι υψηλή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του νερού 
που έχει τη δυνατότητα να κατεισδύσει στο βράχο. Τα όμβρια που  ρυπαίνονται από 
τα απορρίμματα του ΧΑΔΑ, καταλήγουν συνεπώς στο μεγάλο τους ποσοστό στο 
ρέμα κατάντη.  

Η ροή στο ρέμα σε ένα μέρος της παραμένει επιφανειακή, ωστόσο είναι πιθανό μέρος 
της να κατεισδύει προς υπόγειους υδροφορείς. 

Για μια ακριβέστερη εκτίμηση της διαπερατότητας των γεωλογικών σχηματισμών 
στην περιοχή του ΧΑΔΑ και της κατάστασης των υπόγειων ροών, απαιτείται ειδική 
υδρογεωλογική μελέτη. 

Θέση ΧΑΔΑ ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα 
Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται σε υψόμετρο 450 – 515 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο 
υψόμετρο αυτό δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα. Υπόγειοι 
υδροφορείς πρέπει να υφίστανται κατά μήκος του ρέματος, στο οποίο καταλήγουν τα 
στραγγίσματα από τον ΧΑΔΑ. Στον παρακείμενο ΧΥΤΑ μετά από ενδεικτικές 
πρόσφατες, κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας μέχρι σήμερα του έργου 
γεωτρήσεις δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπογείων υδάτων ή εν γένει υδροφόρου 
ορίζοντα. 

Εκμετάλλευση υπογείων υδάτων 
Το νησί της Σύμης δεν διαθέτει σημαντικές πηγές πόσιμου νερού. 

Στο παρελθόν, η τακτική τροφοδοσία των δημοτικών δεξαμενών γινόταν 
αποκλειστικά με υδροφόρα πλοία, ενώ σήμερα η μέθοδος αυτή έχει αντικατασταθεί 
με τη μέθοδο της αφαλάτωσης, όπου το αλμυρό νερό υπόκειται ειδική επεξεργασία 
στις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που λειτουργούν στο νησί.  
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Όσον αφορά την άρδευση, χρησιμοποιείται βρόχινο νερό που αποθηκεύεται σε 
υπαίθριες δεξαμενές (στέρνες) κατά τους χειμερινούς μήνες. Μια τέτοια ανοιχτή 
δεξαμενή υπάρχει σε απόσταση 350 m από τον ΧΑΔΑ. Αντίθετα δεν γίνεται άρδευση 
με άντληση νερού από υπόγειους υδροφορείς. 
Παλιά πηγάδια είναι γνωστό πως υπάρχουν στην περιοχή Πέδι, σε υψόμετρο λίγα 
μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και σε μεγάλη απόσταση από τον 
ΧΑΔΑ (πάνω από 2,5 Km).  

Σεισμολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
Η Σύμη βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή της Ελλάδας, με σημαντική 
σεισμική ιστορία από την αρχαιότητα έως σήμερα. 
Ανήκει στη σεισμική ζώνη II, με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0,24g. Το βραχώδες 
υπόβαθρο κατατάσσεται στην  εδαφική κατηγορία Α (vs,30>800 m/s), σύμφωνα με τον 
Ευρωκώδικα 8. 

Η σεισμική διέγερση ενισχύεται στην περιοχή του έργου λόγω της τοπογραφίας 
(πρανές ύψους άνω των 30 m). Στους σεισμικούς υπολογισμούς με τον Ευρωκώδικα 8 
η ενίσχυση αυτή λαμβάνεται υπόψη με χρήση αντίστοιχου συντελεστή τοπογραφίας. 

Κατολισθήσεις – καθιζήσεις 
Το βραχώδες πρανές δεν κινδυνεύει από ολική αστάθεια. Ωστόσο συμβαίνουν 
βραχοπτώσεις εξαιτίας της επιφανειακής διάβρωσης του βράχου. 

Όσον αφορά όμως το ιδιαίτερα απότομο απορριμματικό ανάγλυφο που έχει 
διαμορφωθεί στον ΧΑΔΑ (μέγιστης κλίσης 90% στο φρύδι) θεωρείται ασταθές, με 
συντελεστή ασφαλείας πολύ μικρότερο του 1,0. 

Καταλληλότητα των εδαφών της περιοχής για χρήση ως υλικό στεγάνωσης ή 
επικάλυψης 
Στη Σύμη, νησί βραχώδες, δεν υφίστανται σημαντικοί δανειοθάλαμοι που να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή στρώσης επικάλυψης των απορριμμάτων. 
 

2.8. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.8.1. Εισαγωγή 
Στη νήσο Σύμη δεν λειτουργούν μετεωρολογικοί σταθμοί που θα έδιναν αξιόπιστα 
στοιχεία μετρήσεων για την περιοχή του έργου. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται 
στοιχεία από σταθμούς της Ρόδου που είναι το κοντινότερο νησί με διαθέσιμα τέτοια 
στοιχεία, όπως αυτά αξιοποιήθηκαν σε μελέτη διευθέτησης ρέματος σε περιοχή κοντά 
στον ΧΑΔΑ (περιοχή του κλειστού γυμναστηρίου της Σύμης). 

Στη νήσο Ρόδο λειτουργούν οι παρακάτω μετεωρολογικοί σταθμοί: 

- στην περιοχή του αεροδρομίου Παραδεισίου, με την ευθύνη της ΕΜΥ  

- στον οικισμό Απολακκιάς, με ευθύνη του Υπ.Γεωργίας 

- στον οικισμό Κατταβιάς, με ευθύνη του Υπ.Γεωργίας 

- στον οικισμό Σιαννών, με ευθύνη του Υπ.Γεωργίας 
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- στον οικισμό Λαέρμων, με ευθύνη του Υπ.Γεωργίας 

- στον οικισμό Εμπωνας, με ευθύνη του Υπ.Γεωργίας 

- στον οικισμό Απολλώνων, με ευθύνη του Υπ.Γεωργίας 

- στον οικισμό Αφάντου, με ευθύνη του Υπ.Γεωργίας 

- στον οικισμό Ιαλυσού με ευθύνη του Υπ.Γεωργίας 
Ο σταθμός της ΕΜΥ λειτουργεί από το 1950 στο Αεροδρόμιο σε υψόμετρο 12 μ. και 
μετρά τις παραμέτρους: βροχή (βροχογράφος-βροχόμετρο), θερμοκρασία αέρος, 
σχετική υγρασία και ταχύτητα-διεύθυνση ανέμου. 

Από τους σταθμούς του Υπ. Γεωργίας, οι σταθμοί της Κατταβιάς και των Σιανών 
μετρούν μόνο την παράμετρο της βροχής με βροχόμετρο, λειτουργούν από το 1967 
και 1985, σε υψόμετρα 78 μ. και 451 μ. αντίστοιχα. Οι σταθμοί Απολακκιάς, 
Λαέρμων, Αφάντου και Ιαλυσού μετρούν βροχή, θερμοκρασία και εξάτμιση από το 
1978, 1985, 1993 και 1995 αντίστοιχα. Οι σταθμοί Έμπωνας και Απολλώνων μετρούν 
βροχή και θερμοκρασία από το 1985. 

Παρουσιάζονται τα στοιχεία του σταθμού της ΕΜΥ Ρόδου για τις παραμέτρους 
ανέμων και σχετικής υγρασίας και για τις παραμέτρους θερμοκρασίας, εξάτμισης και 
βροχής τα στοιχεία του σταθμού Απολακκιάς που βρίσκεται πλησιέστερα στην 
περιοχή μελέτης.  

Η περίοδος παρατήρησης είναι η εικοσαετία από το 1978 έως το 1998. 

2.8.2. Βροχοπτώσεις 
Το μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων για την περίοδο των παρατηρήσεων με 
βάση τις παρατηρήσεις στον σταθμό Απολακκιάς είναι 45,90 mm. Ο μέσος όρος των 
ετήσιων βροχοπτώσεων είναι 550,85 mm βροχής. 
 

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪ. ΙΟΥΝ. 

Μ.Ο. 
(mm) 115,95 86,09 71,61 21,50 14,02 0,33 

 

ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. 

Μ.Ο. 
(mm) 0,05 0,05 4,62 48,12 81,62 106,88 

 
Σημειώνεται ότι αντίστοιχα για τον σταθμό της ΕΜΥ-Παραδεισίου, ο μέσος όρος του 
των ετήσιων βροχοπτώσεων ξεπερνά τα 700 mm. 
Η εποχιακή κατανομή της βροχής στο σταθμό Απολακκιάς είναι: Χειμώνας το 55%, 
Άνοιξη το 20% και το Φθινόπωρο το 25%. Τη μεγαλύτερη βροχόπτωση τη δέχεται ο 
Ιανουάριος και ο Δεκέμβριος και ακολουθεί ο Φεβρουάριος και ο Νοέμβριος. 

 

2.8.3. Θερμοκρασία 
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Η μέση θερμοκρασία κάθε μήνα είναι: 

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪ. ΙΟΥΝ. 

ΘΕΡΜ 
(oC) 9.79 9.55 11.53 14.52 17.56 21.28 

 

ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. 

ΘΕΡΜ 
(oC) 24.27 24.84 22.23 19.07 14.35 11.37 

 
Για τις θερμοκρασίες του σταθμού Απολακκιάς η μέση ετήσια τιμή για τα έτη 
παρατήρησης είναι 16,7 οC. Οι ετήσιες τιμές παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις 
γύρω από τη μέση τιμή. 

2.8.4. Άνεμοι 
Στη νήσο Σύμη οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι Δυτικοί, Β.Δ, Ν.Δ. και ακολουθούν 
οι Ν.Α, Νότιοι και οι Βόρειοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό άπνοιας παρατηρείται τον 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο και γενικά οι φθινοπωρινοί και χειμερινοί μήνες 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό άπνοιας από τους καλοκαιρινούς.  
Οι άνεμοι εντάσεως 5-6 Beaufort αυξάνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Άνεμοι πάνω 
από 7 Beaufort εμφανίζονται την περίοδο Οκτωβρίου -Απριλίου με διεύθυνση Ν-ΝΑ. 

2.8.5. Εξατμισοδιαπνοή 
Τα δεδομένα της  εξάτμισης λαμβάνονται από το σταθμό της Απολακκιάς 

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪ. ΙΟΥΝ. 

ΕΞΑΤΜΙ
ΣΗ 53.15 64.08 100.55 136.54 188.16 238.12 

 

ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. 

ΕΞΑΤΜΙ
ΣΗ 268.78 242.80 195.92 127.40 71.77 51.50 

 

2.8.6. Παγετοί-χιόνια-χαλάζι 
Παγετοί και χιόνια γενικά στη νήσο Σύμη δεν συμβαίνουν παρά σπανίως. Στην 
περιοχή μελέτης δεν συμβαίνουν τέτοια κλιματικά φαινόμενα. Χαλάζι πέφτει σπάνια. 

2.8.7. Κλίμα 
Το κλίμα στη νήσο Σύμη χαρακτηρίζεται από το θερμό και ξηρό καλοκαίρι και τον 
ήπιο χειμώνα χωρίς παγετούς, με ξηρούς τους μήνες Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο. 
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2.9. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Απέχει περίπου 2,0 Km από περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, με κωδικό 
GR4210025. Στην περιοχή προστατεύονται 28 είδη πουλιών (Birds Directive Site – 
SPA) 
Ωστόσο, το ρέμα που τροφοδοτείται από τη λεκάνη απορροής στην οποία ανήκει ο 
ΧΑΔΑ, εκβάλει εντός αυτής της περιοχής Natura 2000. 

 
Εικόνα : Διαγραμμισμένες φαίνονται οι περιοχές Natura 2000 

(http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

 

2.10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
α) Έκταση ρυπασμένης επιφάνειας: Η συνολική ρυπασμένη έκταση από τη 
λειτουργία του ΧΑΔΑ είναι περίπου 9.000 m2 εντός του οικοπέδου του ΧΑΔΑ και 
καταλαμβάνουν 2.000 m2 επίπεδης έκτασης και 7.000 m2 απότομου πρανούς. 
Επιπλέον 1.000 m2 ρυπασμένης έκτασης βρίσκονται στα δυτικά του οικοπέδου του 
ΧΑΔΑ, στα δυτικά αυτού, σε περιοχή ανάμεσα στην περίφραξη του γειτονικού 
ΧΥΤΑ και στη βραχώδη έκταση. 
β) Ύψος απορριμματικού αναγλύφου: Το μέγιστο ύψος του απορριμματικού 
αναγλύφου εκτιμάται σε 20 m. Το μέσο ύψος του απορριμματικού ανάγλυφου 
(όγκος/έκταση) εκτιμάται σε 5,50 m. 

γ) Κλίση απορριμματικού αναγλύφου: Η κλίση των πρανών του απορριμματικού 
αναγλύφου είναι της τάξεως του 90% που χαρακτηρίζονται ως πολύ απότομες.  

δ) Ευστάθεια: Ο ΧΑΔΑ εγκυμονεί κινδύνους κατολισθήσεων των πρανών ή/και 
απότομων καθιζήσεων λόγω του, κατά περιοχές, μεγάλου ύψους του απορριμματικού 
αναγλύφου. 
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ε) Υφιστάμενες Υποδομές: Στο χώρο του ΧΑΔΑ δεν υπάρχουν υποδομές – ο χώρος 
είναι απερίφρακτος, ενώ δεν διατίθενται δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης κλπ. 
 

2.11. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση 
του υπό μελέτη ΧΑΔΑ αφορούν: 

- Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από τη 
συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσής τους στο πρανές. 

- Ήπιες χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του 
ανάγλυφου. Το πρανές, με αναδιατάξεις των απορριμματικών όγκων και 
συμπύκνωση των χαλαρών αποθέσεων διαμορφώνεται μερικώς ιδιαίτερα στο 
φρύδι του πρανούς ώστε να αποκτήσει μικρότερη κλίση κατά το δυνατόν 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφάλεια ευστάθειας του τελικού 
διαμορφωμένου πρανούς. 

- Κατασκευή χαμηλού λιθόδμητου τοίχου στον πόδα του πρανούς (συνολικού 
μήκους περίπου 110 m), στο ανατολικό όριο του οικοπέδου του ΧΑΔΑ. Ο 
τοίχος οριοθετεί οριστικά τον ΧΑΔΑ, σταθεροποιεί το σχετικά απότομο 
πρανές που διαμορφώνεται μετά τις χωματουργικές εργασίες και προστατεύει 
το γειτονικό ρέμα από τη ρύπανση εξαιτίας της μετανάστευσης απορριμμάτων 
στην κοίτη του. 

- Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης των απορριμμάτων συνολικού πάχους 
1,00 m. 

- Έργα διαχείρισης ομβρίων που περιλαμβάνουν την κατασκευή χωμάτινης 
τάφρου ορθογωνικής διατομής 0,125 m2 και μήκους 90,00 m στα δυτικά που 
αποκόπτει πλήρως την περιοχή των απορριμματικών αποθέσεων από τον 
υπόλοιπο χώρο του ΧΑΔΑ και επιτρέπει την απορροή των ομβρίων να 
οδηγούνται  βόρεια/νότια, προς τα φυσικά πρανή, μακριά από τον 
απορριμματικό όγκο στο πρανές.  

- Οριοθέτηση του ΧΑΔΑ με περίφραξη του χώρου στο βόρειο, νότιο και δυτικό 
και ανατολικό όριο . Το μήκος της περίφραξης είναι περίπου 450,00 m. 

- Πύλη εισόδου διαστάσεων b x υ = 5,0 x 2,0 m. 

- Ενημερωτική πινακίδα 

3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Στην άδεια αποκατάστασης του ΧΑΔΑ (ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ) σημειώνονται τα 
παρακάτω: 

«Δεν θα γίνουν εκσκαφές, μετατοπίσεις και αναδιευθετήσεις των απορριμμάτων λόγω 
της δυσκολίας εργασίας στην πλαγιά μεγάλης κλίσης. Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα 
ομαλό απορριμματικό ανάγλυφο θα τοποθετηθούν απαραίτητοι όγκοι χώματος που θα 
κυλήσουν στο σύνολο του ΧΑΔΑ και θα απομείνουν σε διάφορα σημεία λόγω κλίσεων 
όπου σταδιακά θα γίνει φυσική αποκατάσταση της βλάστησης.» 
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Μετά τη σύνταξη τοπογραφικής μελέτης (στα πλαίσια της παρούσας οριστικής 
μελέτης), η οποία έκανε εφικτή τη σύγκριση του υφιστάμενου ανάγλυφου με το 
αρχικό βραχώδες υπόβαθρο πριν την έναρξη απόρριψης αποβλήτων στην περιοχή, 
διαπιστώθηκε ότι: α) το ύψος του απορριμματικού ανάγλυφου είναι πολύ μεγαλύτερο, 
κατά περιοχές, απ’ ότι είχε υποτεθεί στην ΤΜΠΑ και β) η κλίση του πρανούς που έχει 
διαμορφωθεί (της τάξης του 90% στο φρύδι) ελλοχεύει τον κίνδυνο 
αποσταθεροποίησης του απορριμματικού όγκου, είτε λόγω σεισμικής διέγερσης είτε 
από άλλη αιτία, και μετακίνησης μεγάλου τμήματός του εντός της κοίτης του 
γειτονικού ρέματος. 

Συνεπώς, με ζητούμενο της παρούσας μελέτης τη σταθεροποίηση του 
απορριμματικού όγκου για την αποτροπή σοβαρού περιβαλλοντικού κινδύνου, αλλά 
και τη διαπίστωση, με βάση την ευρέως διαθέσιμη τεχνολογία, ότι είναι εφικτή, παρά 
τις δυσκολίες, η εργασία κατάλληλων ερπυστριοφόρων χωματουργικών μηχανημάτων 
σε κλίσεις της τάξης του 50% (1:2 ή περίπου 26,5ο), προτείνονται χωματουργικές 
εργασίες αναδιαμόρφωσης του ανάγλυφου, με προώθηση απορριμμάτων από το 
φρύδι του διαμορφωμένου πρανούς προς το ήδη διαμορφωμένο πρανές προς το 
ανατολικό όριο του οικοπέδου του ΧΑΔΑ και δημιουργία κατά το δυνατόν ενιαίας 
κλίσης στο πρανές, λιγότερο απότομης από τη σημερινή ώστε να καταστεί 
υλοποιήσιμη η απόθεση  και σταθεροποίηση φυτικής γης. 

3.2. ΓΕΝΙΚΑ  

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι χωματουργικές εργασίες που 
πρόκειται να εκτελεστούν στο χώρο του ΧΑΔΑ, προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποκατάστασή του. 
Στόχος της οριστικής μελέτης αποκατάστασης είναι η οριοθέτηση της περιοχής του 
ΧΑΔΑ και η περίφραξή της, η απαιτούμενη αναδιάταξη του απορριμματικού 
ανάγλυφου με τη δημιουργία όσο το δυνατό ηπιότερων κλίσεων, η κάλυψη των 
απορριμμάτων με κατάλληλο εδαφικό υλικό και η επανένταξή του χώρου στο φυσικό 
περιβάλλον. Επίσης, στα πλαίσια της μελέτης γίνεται μικρή απαιτούμενη διαχείριση 
των ομβρίων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητά τους που εισρέει στη μάζα των 
απορριμμάτων. 
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3.3. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η                
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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

Προς τα ανατολικά και στον πόδα του πρανούς θα κατασκευαστεί χαμηλός 
αναλημματικός τοίχος, από τοπικά φυσικά υλικά που υπάρχουν διάσπαρτα ήδη στο 
πρανές, που θα εξασφαλίζει την ευστάθεια του όγκου των στερεών αποβλήτων και θα 
καθιστά επίσης δυνατό τον εγκιβωτισμό/σταθεροποίηση των διαφόρων στρώσεων 
επιφανειακής κάλυψή τους 
Δεν υπάρχει αναγκαιότητα κατασκευής αναλημματικών τοίχων στο βόρειο, δυτικό 
και νότιο όριο  και ανατολικό όριο ( μετά τον λιθόδμητο τοίχο) του ΧΑΔΑ , αλλά 
θα κατασκευαστεί περίφραξη με συρματόπλεγμα. Η περίφραξη και οριοθέτηση του 
χώρου του ΧΑΔΑ κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε να αποκλειστεί όποια πιθανότητα 
ανεξέλεγκτης χρήσης του χώρου μετά την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ. 

Στο βόρειο , νότιο όριο και δυτικό όριο του ΧΑΔΑ αφήνονται αντιπυρικές ζώνες με 
πλάτος  έκαστη 6,00 μέτρα. Στο ανατολικό όριο αφήνεται τμήμα πλάτους τριών (3) 
μέτρων , από τον λιθόδμητο τοίχο έως και την ανατολική πλευρά. Εντός των 
αντιπυρικών ζωνών  καμμία εργασία δεν θα λάβει χώρα 

Η συνολική έκταση της επιφάνειας που αποκαθίσταται, προ της κατασκευής της 
τελικής κάλυψης, μετρούμενη σε κάτοψη του απορριμματικού ανάγλυφου ισούται 
περίπου με 10.000 m2. 
Προκειμένου να είναι εφικτή η εκτόνωση των υδατικών πιέσεων που πιθανά να 
συσσωρευτούν στο μέτωπο του τοίχου, ιδιαίτερα εάν τα έργα κάλυψης του 
απορριμματικού ανάγλυφου δεν επιτυγχάνουν επαρκή στεγάνωση της μάζας τους, 
στον τοίχο αφήνονται οπές στην λιθοδομή τάξης μεγέθους Φ160 ανά δέκα μέτρα.. Οι 
οπές, πριν την επίχωση του τοίχου με απορρίμματα, προστατεύονται με συσσώρευση 
ευμεγεθών λίθων ( λιθοπλήρωση)  για την αποφυγή έμφραξής τους από τα 
απορρίμματα.  
Τέλος, σημειώνεται ότι ο λιθόδμητος τοίχος προφυλάσσει τον ΧΑΔΑ στα ανατολικά  
και ταυτόχρονα από το κενό των τριών μέτρων που υπάρχει μεταξύ του τοίχου και 
της περίφραξης στο ανατολικό όριο δημιουργείται αντιπυρική ζώνη πλάτους τριών 
(3) μέτρων και μήκους 115 μέτρων. 

Όσον αφορά τη μεταφορά του απαιτούμενου εξοπλισμού, υλικών και 
προσωπικού για την κατασκευή του λιθόδμητου τοίχου 
Η πρόσβαση στη θέση κατασκευής του τοίχου είναι εξαιρετικά δυσχερής. Αυτή τη 
στιγμή είναι εφικτή μόνο με μεταφορά τους με αυτοκίνητο μέχρι το πλησιέστερο 
σημείο του δρόμου, από όπου το προσωπικό θα διασχίζει το ρέμα στα ανατολικά του 
ΧΑΔΑ με ζώα και στη θα ανεβαίνει το βραχώδες πρανές σε κλίση περίπου 50%. 
Εναλλακτικά η πρόσβαση στη θέση κατασκευής του τοίχου μπορεί να γίνει από το 
πρανές του ΧΑΔΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί η ασφαλής υλοποίηση 
μέρους των προβλεπόμενων χωματισμών του έργου που θα επιτρέπει την μεταφορά 
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του απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών και προσωπικού στον πόδα του πρανούς με 
μηχανικά μέσα. 
Η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των υλικών τιμολογείται ξεχωριστά. 

3.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘Α’  
Στην περιοχή Α(εμβαδόν περιοχής Α  περίπου 2.000,00 m2 ή δυο (2) στρέμματα) 
εκτελούνται εργασίες καθαρισμού με μετακίνηση του συνόλου των απορριμμάτων 
που έχουν αποτεθεί στην περιοχή αυτή, στην περιοχή Β. Οι μετακινήσεις των 
απορριμμάτων γίνονται με τρόπο που να μην παραμένουν εκτεθειμένες ποσότητες 
απορριμμάτων σε κανένα σημείο του χώρου.  
 
Για την απορροή των ομβρίων προς το δρόμο και μακριά από το πρανές η επιφάνεια 
της περιοχής Α, θα κατασκευαστεί χωμάτινη τάφρος ορθογωνικής  διατομής ,  μήκους 
90 m περίπου, βάθους 0,25 m και πλάτους 0,50 m και εμβαδού 0,125 m2 . Με την 
υλοποίηση των παραπάνω εργασιών επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η κατασκευή 
αντιπυρικής ζώνης στη δυτική πλευρά του ΧΑΔΑ. 
 

3.5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ‘Β’ 
Το απορριμματικό ανάγλυφο, στη σημερινή του μορφή έχει πολύ απότομη κλίση (της 
τάξης του 90%) και χαρακτηρίζεται ως δυνάμει ασταθές, ενώ το πρανές δεν είναι 
επισκέψιμο προκειμένου να γίνουν εργασίες αποκατάστασης.  
 
Στόχος των προτεινόμενων εργασιών είναι η διαμόρφωση όσο το δυνατό ηπιότερου 
ανάγλυφου ώστε να εξασφαλιστεί συντελεστής ασφαλείας για την ευστάθεια του 
πρανούς μεγαλύτερου της μονάδας και επιπλέον προσβασιμότητα. Ως εκ τούτου 
διαμορφώνεται πρανές με μέγιστη ενιαία κλίση 1:2 (~ 26,5ο), και για να γίνει αυτό 
εφικτό γίνεται αναδιάταξη των απορριμμάτων εντός της ευρύτερης σε σχέση με 
σήμερα οριοθετημένης περιοχής, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 
 
Η κλίση διαμόρφωσης του πρανούς, αν και πολύ ηπιότερη από την υφιστάμενη, 
υπερβαίνει την κλίση 1:3 που σύμφωνα με τις προδιαγραφές είναι η μέγιστη 
επιτρεπτή για να θεωρηθεί το πρανές ασφαλές χωρίς υπολογισμούς ευστάθειας της 
εδαφικής μάζας. Είχαν ήδη γίνει στην ΟΜΠΑ υπολογισμοί ευστάθειας του τελικού 
πρανούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 7 οι οποίοι είχαν ελεγχθεί και 
διασταυρωθεί εκ νέου με συνεργασία της υπηρεσίας μας και των υπηρεσιών του 
ΕΣΠΑ. Τεχνικά, λοιπόν, για λόγους ασφαλείας και ευστάθειας των πρανών, είναι 
επιτακτική η διαμόρφωση του αναγλύφου σε κλίση 1:2. 
 
Οι εργασίες αναδιευθέτησης της απορριμματικής μάζας περιλαμβάνει τα εξής: 
 
α) μετακίνηση των υφιστάμενων απορριμματικών όγκων με κατεύθυνση από νότο 
προς βορά για να συμπληρωθεί με απορρίμματα κοίλωμα που σήμερα, στην 
υφιστάμενη κατάσταση, υπάρχει μεταξύ των υφιστάμενων αποθέσεων και της 
βραχώδους έκτασης στα βόρεια,  
β) προώθηση των απορριμματικών όγκων προς τα κατάντη, μέχρι τον λιθόδμητο 
τοίχο στο ανατολικό όριο του ΧΑΔΑ. 
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Οι εργασίες αυτές είναι εφικτές με χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων 
(προωθητές, εκσκαφείς κλπ.) Ο τρόπος εργασίας θα πρέπει να είναι συστηματικός και 
συντηρητικός από έμπειρο προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί η απότομη ολίσθηση 
απορριμματικών όγκων, γεγονός που θα εγκυμονούσε κινδύνους για το προσωπικό 
και τον εξοπλισμό του αναδόχου, αλλά και θα διακινδύνευε την προώθηση των 
απορριμμάτων προς την κοίτη του ρέματος καθιστώντας δυσχερή τον καθαρισμό του. 
Το σύνολο του αναδιευθετημένου ανάγλυφου θα συμπιέζεται πολύ καλά από τα 
μηχανήματα του Αναδόχου, με τουλάχιστον 5-7 διελεύσεις.  
 

 
Εικόνα : Ερπυστριοφόρος προωθητής ενδεικτικού τύπου CAT D8T ικανού για 

εργασία σε πρανή αντίστοιχα με του ΧΑΔΑ Σύμης (εικόνα από το internet) 
 
Επιθυμητή είναι η χρήση κατάλληλων μηχανημάτων συμπύκνωσης (π.χ. 
οδοστρωτήρες ικανοί να κινούνται σε απότομα πρανή όπως ενδεικτικά φαίνεται στην 
εικόνα που ακολουθεί), για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης διαφορικών 
καθιζήσεων ή αστάθεια. 

 
Εικόνα : Ενδεικτικός οδοστρωτήρας BOMAG ικανός για εργασία σε πρανή 
κλίσης έως 100% (εικόνα από το βιβλίο του Σ.Παπασπύρου «Συμπυκνώσεις 

επιχωμάτων») 
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Το ισοζύγιο των μετακινήσεων για αναδιευθέτηση των απορριμμάτων, όπως 
προκύπτει από την σύγκριση της στάθμης του υφιστάμενου ανάγλυφου με τη στάθμη 
του τελικού απορριμματικού ανάγλυφου, προκύπτει ως εξής: 
 

Εκσκαφή 
απορριμμάτων 31.316,80 m3 

Επίχωση 
απορριμμάτων 22.907,00 m3 

 
Η ύπαρξη σημαντικού αρνητικού ισοζυγίου των επιχώσεων ως προς τις εκσκαφές 
(της τάξης του 35%) θα σήμαινε την ανάγκη ανεύρεσης πρόσθετου χώρου 
αποθήκευσης των πλεοναζόντων απορριμμάτων, γεγονός εξαιρετικά δύσκολο.  
Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά χαλαρή κατάσταση των υφιστάμενων 
αποθέσεων, θεωρείται στην παρούσα μελέτη εύλογη η δυνατότητα μείωσης του 
όγκου των απορριμμάτων με καλή συμπύκνωση, σε τέτοιο βαθμό, που θα 
επιτυγχανόταν τελικά ικανοποιητικό ισοζύγιο μεταξύ των δύο ποσοτήτων 
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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. 

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 100 m3 αδρανούς εδαφικού υλικού. Χώρος για τη διατήρηση αυτού 
του υλικού υπάρχει στην περιοχή Α διαμόρφωσης του ΧΑΔΑ, δηλαδή στο 
πλατό. 
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4. ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Στην άδεια αποκατάστασης του ΧΑΔΑ (ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ) σημειώνεται ότι: 

«Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ομαλό απορριμματικό ανάγλυφο θα τοποθετηθούν 
απαραίτητοι όγκοι χώματος που θα κυλήσουν στο σύνολο του ΧΑΔΑ και θα απομείνουν 
σε διάφορα σημεία λόγω κλίσεων όπου σταδιακά θα γίνει φυσική αποκατάσταση της 
βλάστησης… 

…Για την αποτροπή της επιφανειακής διάβρωσης της διαμορφωμένης νέας επιφάνειας 
του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ, θα γίνει φυσική αποκατάσταση της βλάστησης που είναι 
μια ανέξοδη λύση και με εμπιστοσύνη στη δύναμη της φύσης και την αποκατάσταση του 
τοπίου με φυσικό τρόπο.» 

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, χωματουργικές εργασίες 
αναδιαμόρφωσης του απορριμματικού ανάγλυφου του πρανούς είναι αναγκαίες για 
τεχνικούς λόγους (ασφάλεια πρανών) και εφικτές. Με αυτό το δεδομένο, οι 
απαραίτητοι όγκοι χώματος είναι εφικτό να διαστρωθούν  σε ολόκληρη την έκταση 
του ΧΑΔΑ για τη διαμόρφωση μιας ομαλής και κατά το δυνατό ήπιας και σταθερής 
τελικής επιφάνειας καθώς διαπιστώνεται από τη στατική μελέτη υποχρέωση τήρησης 
ελάχιστης διαμορφούμενης κλίσης, για την ασφάλεια του πρανούς. 
Σημειώνεται ότι στην άδεια αποκατάστασης λόγω της θεωρούμενης αδυναμίας 
εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, ο όρος «απαραίτητοι όγκοι χώματος» λαμβάνει 
το περιεχόμενο στρώσης μη ρυπασμένου γαιώδους υλικού χωρίς ιδιαίτερες περαιτέρω 
προδιαγραφές και απαιτήσεις, στο οποίο θα τοποθετηθεί στρώση φυτοχώματος για να 
είναι εφικτό να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα βλάστηση. 

Με αυτό το σκεπτικό απουσιάζει από την άδεια η πρόβλεψη για στρώση στεγάνωσης 
του απορριμματικού όγκου είτε με χρήση τεχνητού αργιλικού φραγμού πάχους 30 cm, 
ή μπεντονιτικής μεμβράνης GCL, η οποία είναι υποχρεωτική σε ΧΑΔΑ κατηγορίας 1 
σύμφωνα με την Εγκύκλιο 19 (οικ 135977/5051) για τις «Πρότυπες Οριστικές 
Μελέτες Έργων Αποκατάστασης ΧΑΔΑ».  

Η λύση για την τελική κάλυψη που προδιαγράφεται συνεπώς στην άδεια 
αποκατάστασης αντιστοιχεί σε ΧΑΔΑ «με βαθμό επικινδυνότητας μικρότερο των 35 
βαθμών» (εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. Οικ /173806/ 4758 της 6-11-2007) – 
ενώ ο ΧΑΔΑ Σύμης βαθμολογήθηκε με ε=58  όπου το τελικό απορριμματικό 
ανάγλυφο καλύπτεται με εδαφική στρώση χωρίς περαιτέρω μέριμνα όσον αφορά τη 
στεγάνωση του συσσωρευμένου όγκου των απορριμμάτων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο 19 (παρατήρηση 
αρ. 27) το πάχος στρώσης επιφάνειας όταν δεν προβλέπεται φύτευση εξαρχής ή αν η 
φύτευση αφεθεί στον τελικό φυσικό εποικισμό πρέπει να είναι 1,5 m έναντι 1,0 m. 
Η επιλογή όμως με 1,50 m πάχος, ήτοι:  γαιώδες υλικό 1,20 m + φυτόχωμα  πάχους 
0,30 m εγείρει θέματα ευστάθειας και επαρκούς συμπύκνωσης, λόγω της κλίσης 
πρανών και επιπλέον αποτελεί πολύ ακριβή επιλογή καθώς στο κόστος 
περιλαμβάνεται χερσαία και θαλάσσια μεταφορά. Σημειώνεται ότι οι πιστώσεις του 
έργου είναι συγκεκριμένες (ΠΔΕ ΣΑΕΠ - 067/2 ποσού 528.627,72 ευρώ με φπα  
24%). 
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Στην συνέχεια περιγράφεται μια εναλλακτική λύση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
Εγκυκλίου 19 αρ. πρωτ .οικ. 135977 / 5051 /14-12-2005 για ΧΑΔΑ κατηγορίας 1, και 
με τις ελάχιστες εφικτές τροποποιήσεις ως προς την άδεια αποκατάστασης και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης. 

4.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Αφού ολοκληρωθεί η μερική απαιτούμενη ανωτέρω περιγραφόμενη αναδιάταξη και 
συμπύκνωση του απορριμματικού ανάγλυφου, τα απορρίμματα καλύπτονται από 
στρώση τελικής κάλυψης συνολικού πάχους περί το 1,00m.  
Kαταρχήν τοποθετείται στρώση εξομάλυνσης πάχους 0,50 m  με κοκκώδη υλικά 
μεγέθους κόκκων μέγιστο 200 mm. 
Πάνω από τη στρώση εξομάλυνσης προτείνεται η κατασκευή στρώσης 
στεγανοποίησης με τη χρήση μπεντονιτικών μεμβρανών GCL και στη συνέχεια η 
κατασκευή στρώσης με μη ρυπασμένο γαιώδες υλικό πάχους 0,30 m. και τελική 
στρώση κάλυψης με κατάλληλο φυτόχωμα πάχους 0,20 m.   
Όσον αφορά την αντιδιαβρωτική προστασία του πρανούς, αποφασίζεται αρχική 
φύτευση του πρανούς με την προμήθεια φυτικής γης/φυτόχωμα και φύτευση με 
υδραυλική υδροσπορά μίγματος σπόρων φυτών κατάλληλων για την κλιματική ζώνη 
του έργου και με ποώδη φυτά που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θρεπτικά 
στοιχεία και συστηματική άρδευση. Ο εν λόγω χλοοτάπητας θα προστατεύσει την 
επιφάνεια της τελικής στρώσης από τη διάβρωση λόγω αέρα και βροχής και θα 
ενισχύσει την ευστάθεια των πρανών. H αντιδιαβρωτική προστασία του πρανούς θα 
ολοκληρωθεί με τις συνεργατικές διαδικασίες των δυνάμεων της φύσης σε βάθος 
χρόνου όπου ενδημικά, ξερικά είδη φυτών  της ελληνικής χλωρίδας  αυτοφυή, θα 
εμπλουτίσουν ως προς τη βλάστηση τα πρανή  και θα συμβάλουν στην ευστάθεια και 
προστασία τους από τη διάβρωση μετά το πέρας του έργου αποκατάστασης ΧΑΔΑ. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και σε συμφωνία με την άδεια αποκατάστασης του 
ΧΑΔΑ ακολουθεί η τελική πρόταση της μελέτης για τα έργα τελικής κάλυψης των 
απορριμμάτων.  

Συνοψίζοντας, συμφώνως με την σχετική νομοθεσία και ειδικότερα με τις απαιτήσεις 
της Εγκυκλίου 19 για ΧΑΔΑ κατηγορίας 1, οι τελικές προτεινόμενες στρώσεις για 
την τελική κάλυψη είναι οι κάτωθι. 
Στρώση εξομάλυνσης : Για την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού αναγλύφου 
τοποθετείται 3) μετά από διάστρωση και συμπίεση των απορριμμάτων και β) τη 
δημιουργία ενιαίων κλίσεων στα παρανή και την οροφή του σώματος ΧΑΔΑ  στρώση 
εξομάλυνσης πάχους της τάξης 0,50 m από ομοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών με 
κόκκους μεγίστης διαμέτρου 20cm και χωρίς οργανικές ουσίες. 

Στρώση στεγανοποίησης : θα χρησιμοποιηθούν γεωσυνθετικές μεμβράνες μπετονίτη 
GCL. 

 Στρώση γαιώδους υλικού : θα χρησιμοποιηθεί στρώση γαιώδους υλικού πάχους 
0,30 m. 

Στρώση φυτοχώματος: θα χρησιμοποιηθεί στρώση φυτοχώματος / φυτικής γης 
πάχους 0,20 m και θα εφαρμοστεί υδραυλική υδροσπορά ( δηλαδή σπορά με μίγμα 
σπόρων ξηρικών ειδών) που ευδοκιμούν στο τοπικο οικοσύστημα. 
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5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης του ΧΑΔΑ (ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ) παρ. Γ.Ι: 
 «Τα στραγγίσματα θα διοχετεύονται με ελεύθερη ροή και διασπορά εκτός του χώρου 
ΧΑΔΑ. Θεωρείται ότι το γεωλογικό υπόβαθρο είναι τέτοιο (ασβεστολιθικής σύστασης 
και εν μέρει διαπερατό) το οποίο επιτρέπει την εισροή υδάτων. Με το πέρασμα του 
χρόνου, θεωρείται ότι έχουν εκπλυθεί τα απορρίμματα, επομένως δεν απαιτούνται έργα 
διαχείρισης στραγγιδίων». 
Με βάση το παραπάνω, στο έργο δεν προβλέπονται έργα διαχείρισης στραγγισμάτων.  

 
 

6. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
6.1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Το βιοαέριο είναι το μίγμα των αερίων που παράγεται από την αποδόμηση των 
απορριμμάτων σε ένα ΧΑΔΑ, με κύρια συστατικά το μεθάνιο (CH4) και το διοξείδιο 
του άνθρακα (CO2). 

Η σύνθεση του παραγόμενου βιοαερίου σε έναν ΧΑΔΑ είναι διαφορετική ανάλογα με 
τις επικρατούσες συνθήκες στον χώρο καθώς και με το στάδιο μεθανογένεσης που 
βρίσκεται ο ΧΑΔΑ. 

Σύμφωνα με την άδεια αποκατάστασης του ΧΑΔΑ (ΑΔΑ: 67ΘΑΟΡ1Ι-ΓΦΔ) παρ. Γ.ΙΙ, 
όσον αφορά τα έργα διαχείρισης βιοαερίου προβλέπονται τα εξής: 

«Με βάση τις ποσότητες βιοαερίου που αναμένεται να παράγονται στον ΧΑΔΑ (πολύ 
μικρότερες των 8 m3 ανά έτος, σύμφωνα και με τις μετρήσεις στον γειτονικό ΧΥΤΑ) δεν 
απαιτείται η κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου. Επιπλέον, εάν στη φάση της 
οριστικής μελέτης αποδειχτεί υπολογιστικά πως οι ποσότητες βιοαερίου που 
παράγονται είναι μεγαλύτερες από αυτές που εκτιμώνται σήμερα, θα πρέπει να ληφθούν 
κάποια μέτρα πχ με τη μέθοδο της παθητικής εξαέρωσης (τοποθέτηση κατάλληλων 
φρεατίων παθητικής εκτόνωσης).» 

6.2. ΕΡΓΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Με βάση τα παραπάνω και τις ποσότητες βιοαερίου που αναμένεται να παράγονται 
στον ΧΑΔΑ (πολύ μικρότερες των 8 m3 ανά έτος, σύμφωνα και με τις μετρήσεις 
στον γειτονικό ΧΥΤΑ όπου δεν καταγράφονται σχετικά ευρήματα) δεν απαιτείται η 
κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου. 

7. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Στα έργα διαχείρισης ομβρίων περιλαμβάνεται η διαμόρφωση στα δυτικά μικρής 
χωμάτινης τάφρου υδροσυλλογής  και απαγωγής εκατέρωθεν των ομβρίων του πλατώ 
προς τα φυσικά πρανή στα βόρεια και νότια. Τα έργα αυτά αποτρέπουν τη διέλευση 
των ομβρίων στο πρανές και την εισροή τους εντός του απορριμματικού όγκου και β) 
επιτρέπουν την επιφανειακή απομάκρυνση των ομβρίων προς τα δυτικά. 

Όσον αφορά την περιοχή του απορριμματικού αναγλύφου, τα όμβρια ρέουν στο 
πρανές προέρχονται από τις κατακρημνίσεις εντός της ίδιας της επιφάνειας του 
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πρανούς και μικρές ποσότητες που ρέουν από τα βραχώδη πρανή βόρεια και νότια 
του οριοθετημένου χώρου του ΧΑΔΑ. Τα στραγγίσματα θα διοχετεύονται με 
ελεύθερη ροή και διασπορά εκτός του χώρου ΧΑΔΑ. Θεωρείται ότι το γεωλογικό 
υπόβαθρο είναι τέτοιο (ασβεστολιθικής σύστασης και εν μέρει διαπερατό) το οποίο 
επιτρέπει την εισροή υδάτων. Με βάση την άδεια αποκατάστασης, με το πέρασμα του 
χρόνου, θεωρείται ότι έχουν εκπλυθεί τα απορίμματα, επομένως δεν απαιτούνται 
έργα διαχείρισης στραγγιδίων. 

Τα όμβρια αυτά ρέουν επιφανειακά με κλίση 50% στο πρανές, καταλήγοντας στο 
ρέμα που βρίσκεται στα ανατολικά του ΧΑΔΑ. Ο βαθμός στεγάνωσης/συμπυκνωσης  
του απορριμματικού ανάγλυφου και η επάρκεια των αντιδιαβρωτικών μέτρων 
αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη διατήρηση του αποκαταστημένου ανάγλυφου σε 
βάθος χρόνου και την ελαχιστοποίηση της παραγωγής στραγγισμάτων, η διασπορά 
των οποίων εμποδίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα από τον τοίχο που 
κατασκευάζεται στον πόδα του πρανούς. 

8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Η μεταφροντίδα του χώρου, απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του 
στόχου της ήπιας αποκατάστασης με φυσική επανένταξη του ΧΑΔΑ, συνιστάται στις 
ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω: 

 Έλεγχος της ποιότητας των γειτνιαζόντων επιφανειακών υδατικών πόρων και των 
υπογείων υδάτων τόσο ανάντη όσο και κατάντη του χώρου του ΧΑΔΑ (με 
συχνότητα ανά εξάμηνο), ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση και ο προσδιορισμός 
της επίδρασης του ΧΑΔΑ επί των εν λόγω φυσικών πόρων.  

 Παρακολούθηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα της μηχανικής συμπεριφοράς 
του αναπλασθέντος ανάγλυφου και ιδιαίτερα 

1. Διαφορικών καθιζήσεων 

2. Οριζοντίων μετατοπίσεων 

3. Τοπικών διαβρώσεων 

4. Ρηγματώσεων 

 Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των επί μέρους έργων (τοίχος πόδα 
περίφραξη κλπ.).  

 Προστασία του χώρου έναντι ανεπιθύμητων ανθρωπογενών παρεμβάσεων, όπως: 

o Απόρριψη αποβλήτων 

o  Καταπάτηση εκτάσεων 

o Ανάπτυξη παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

o Παράνομο κυνήγι 

o Δολιοφθορές περίφραξης / είσοδος ζώων 
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Σε κάθε περίπτωση :  

- τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να συμπληρώνονται με τα κατάλληλα 
διοικητικά μέτρα από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΔΣΑ), τα 
οποία θα πρέπει να βεβαιώνονται με έγγραφη διοικητική πράξη, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι ο χώρος πλέον δεν χρησιμοποιείται (π.χ. απαγόρευση 
εισόδου και ρίψης αποβλήτων με επιβολή κυρώσεων, περιοδική αστυνόμευση 
του χώρου κλπ.),  

- θα γίνεται ενημέρωση των δημοτών για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ, τις  
προσφερόμενες εναλλακτικές λύσεις για τα αδρανή υλικά, τα ογκώδη και τα 
ελαστικά, και τις σχεδιαζόμενες χρήσεις γης του γηπέδου. 

-  

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MONITORING) 

Δεν προβλέπεται πρόγραμμα περιβαλλοντικού ελέγχου (monitoring) πέρα των 
εργασιών μεταφροντίδας όπως περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο της 
μελέτης. 
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10. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 

10.1. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
Προβλέπεται η κατασκευή ισχυρής περίφραξης από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 
ύψους 2,00 m . Νο 17  που στηρίζεται σε γαλβανισμένους σιδηροπασσάλους 
κυκλικής διατομής 55Χ2 mm, ύψους 2,50 m από το έδαφος, ανά 2,50 m. Οι πάσσαλοι 
θα είναι πακτωμένοι σε βάση από σκυρόδεμα, και θα στηρίζονται με αντηρίδες ίδιας 
διατομής ανά 15 m.  

Περίφραξη τοποθετείται κατά μήκος των σημείων 1-2 και 3-4-5 και 8-1, συνολικού 
μήκους περίπου 450,00 m, μεγάλο μέρος των οποίων παρουσιάζουν δυσκολία 
πρόσβασης και εργασίας. 
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. 

10.2. ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Η πύλη θα στηρίζεται σε δύο υποστυλώματα διαστάσεων 0,40 x 0,40 m από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Θα είναι δίφυλλη, διαστάσεων φύλλου 2,50 x 2,0 m. 
Τα φύλλα της πύλης θα στηρίζονται στα υποστυλώματα με τέσσερις μεντεσέδες 
βαρέως τύπου ο κάθε ένας. Η κίνηση της πύλης εισόδου θα γίνεται με ράουλα που θα 
κινούνται σε οδηγό κυκλικής διαδρομής κατάλληλης διατομής για την εξασφάλιση 
της απρόσκοπτης κίνησης της πόρτας. 
Το πλαίσιο θα αποτελείται από γαλβανισμένη κοιλοδοκό 60x6 mm, χιαστά ίδιας 
διατομής και θα στηρίζεται σε κοιλοδοκούς διατομής 60x6 mm, ενώ το σώμα αυτής 
θα αποτελείται από γαλβανισμένο δικτυωτό συρματόπλεγμα No17. 

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. 

10.3. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 
Τοποθετείται πλαστική δεξαμενή νερού χωρητικότητας 5 m3 που θα τροφοδοτείται 
από βυτιοφόρο όχημα. 

10.4. ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα μέτρα πυρασφάλειας του ΧΑΔΑ θα λειτουργούν σε συνδυασμό με το γειτονικό 
ΧΥΤΑ. 

Εκτός από την τοποθέτηση της δεξαμενής νερού, τα μέτρα πυρασφάλειας 
περιλαμβάνουν: 

- Ζώνη πυρασφάλειας, η οποία στα δυτικά ορίζεται από το πλατό της περιοχής 
Α πλάτους τουλάχιστον 5 m. Στα ανατολικά από τον τοίχο πόδα πλάτους 3 m, 
ενώ στα βόρεια και νότια από βραχώδεις εκτάσεις χωρίς βλάστηση, από τις 
οποίες ζώνες πλάτους 6 m θα ενταχθούν εντός των ορίων της περίφραξης του 
ΧΑΔΑ. 

- Για την απόθεση γαιών που θα χρησιμοποιηθούν για λόγους πυρόσβεσης θα 
αξιοποιηθεί ο χώρος του πλατό (περιοχή Α). Η απόθεση των γαιών πρέπει να 
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γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνεται παρεμπόδιση της ελεύθερης ροής 
των ομβρίων όπως προβλέπεται από τη μελέτη. 

- Δεν προτείνεται προμήθεια συσκευών πυρόσβεσης, καθώς στον χώρο του 
ΧΑΔΑ δεν υφίσταται χώρος αποθήκευσής τους. Εφόσον γίνει προμήθεια 
τέτοιων συσκευών θα αποθηκευτούν σε οικίσκο των εγκαταστάσεων του 
γειτονικού ΧΥΤΑ. 

10.5. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
Στην είσοδο του ΧΑΔΑ θα τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριών όπου θα 
αναγράφονται: 

- Τίτλος έργου 
- Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο το Φορέα 
- Υλοποίησης/Επίβλεψης/Διαχείρισης (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). 
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11. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 
Σύμφωνα με την ενδεικτική διαμόρφωση του ανάγλυφου που προτείνεται στη μελέτη, 
η τυπική τομή που εξετάζεται όσον αφορά την ευστάθεια του πρανούς και του τοίχου 
στον πόδα, είναι η παρακάτω με θεωρούμενη για τις ανάγκες της επίλυσης κλίσης 
2:1: 

 
Εικόνα : τυπική τομή του πρανούς 

Εδαφικά χαρακτηριστικά στρώσεων 
Για τις εδαφικές στρώσεις που υπέρκεινται του βραχώδους υποβάθρου υιοθετούνται 
οι ακόλουθες ιδιότητες: 
 

Απορρίμματα 

Γωνία διατμητικής αντοχής απορριμμάτων φk΄ 25ο 

Συνοχή απορριμμάτων ck΄ 10 kPa 

Μοναδιαίο βάρος απορριμμάτων γ 12 
kN/m3 

 

Τελική κάλυψη 

Γωνία διατμητικής αντοχής απορριμμάτων φk΄ 30ο 

Συνοχή απορριμμάτων ck΄ 5 kPa 

Μοναδιαίο βάρος απορριμμάτων γ 18 
kN/m3 

 

11.1. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ 
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Γίνεται έλεγχος σε στατικές και σεισμικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση 
εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 7 και 8. 
 

Σεισμικές παράμετροι 
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του EN1998-5, έχουν υπολογιστεί οι σεισμικές 
δυνάμεις στο πρανές: 
Απαιτήσεις Ευρωκώδικα – συντελεστές ασφαλείας 

Η ανάλυση της ολικής ευστάθειας πρανούς, σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα του 
Ευρωκώδικα 7 γίνεται με τον τρόπο ανάλυσης της οριακής κατάστασης αστοχίας 
DA3. Σύμφωνα μ’ αυτόν πρέπει οι μερικοί συντελεστές να εφαρμόζονται απευθείας 
στις δράσεις και στις εδαφικές ιδιότητες, όπου γR= 1,0 

Ο μερικός συντελεστής δράσεων γF λαμβάνεται ως εξής: 

Δράση Σύμβολο Τιμή 

Μόνιμη 
Ευμενής 

γG 
1,0 

Δυσμενής 1,0 

Μεταβλητή 
Ευμενής 

γQ 
1,3 

Δυσμενής 0 

 

Οι μερικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις ιδιότητες των υλικών είναι γΜ: 

Αντίσταση Σύμβολο Τιμή 

Γωνία διατμητικής αντοχής γφ΄ 1,25 

Ενεργός συνοχή γc΄ 1,25 

Αστράγγιστη διατμητική 
αντοχή γCu 1,4 

Αντοχή σε ανεμπόδιστη 
θλίψη γqu 1,4 

Ειδικό βάρος γγ 1,0 

 

Όσον αφορά το σεισμικό έλεγχο του πρανούς, εφαρμόζεται, σε αντίθεση με τις 
μόνιμες και παροδικές καταστάσεις, ο τρόπος ανάλυσης οριακής αστοχίας DA2. 

Οι αντίστοιχοι συντελεστές λαμβάνονται γF = γM = 1,0. 
Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται συντελεστής ασφαλείας ευστάθειας ≥1,0. 

 
Συμπεράσματα 
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Το πρανές που θα διαμορφωθεί μέγιστης κλίσης 1:2 είναι ασφαλές με βάση τις 
εύλογες παραδοχές της παρούσας μελέτης. 
Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών παρουσιάζεται στο παράρτημα της μελέτης που ήδη 
έχει υποβληθεί. 
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11.2. ΤΟΙΧΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ 
Δεν απαιτούνται υπολογισμοί καθώς δεν αναμένεται να φέρει φορτία καθώς δεν 
λειτουργεί ως τοίχος αντιστήριξης. 

 
 

Σύμη, 24-12-2021 
     

ΣΥΜΗ  24/12/2021 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 
 
 
 

  

 
 
 
                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,   ΣΥΜΗ, 24/12/2021 
                                                                                            ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                                                                                   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΥ 
 
                                                                                              ΜΠΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 
                                                                  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6 
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12. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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