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1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ – ΕΞΗΠΥΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

1.1  Αποδεκτοί τύποι αποβλήτων 

Ο εξεταζόμενος ΧΥΤΑ ανήκει στην κατηγορία των ΧΥΤΑ μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων. 

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου: 

«Ο χώρος διάθεσης θα δέχεται οικιακά και προσομοιούμενα προς τα οικιακά απόβλητα. 

(Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων ΕΚΑ κεφ. 20, Απόφαση 2001/118/ΕΚ). Δε γίνονται 

αποδεκτά όσα εμπίπτουν στην ΚΥΑ 13588/725/2006-περί επικινδύνων αποβλήτων». 

Τα αποδεκτά απόβλητα στο ΧΥΤΑ Σητείας με βάση τον Ευρωπαϊκό κτάλογο αποβλήτων είναι:   

ΚΩΔ. ΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ) 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01  χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)  

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια  

20 01 02 γυαλιά  

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  

20 01 10 Ρούχα 

20 01 11 υφάσματα  

20 01 25  βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 38  ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημείο 20 01 37 

20 01 39  Πλαστικά 

20 01 40  Μέταλλα 

20 01 41  απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 01 99  άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02  απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01  βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02  χώματα και πέτρες 

20 02 03  άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03  άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01   ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02  απόβλητα από αγορές 

20 03 03  υπολείμματα οδοκαθαρισμού 

20 03 04  λάσπη σηπτικής δεξαμενής 
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20 03 06  απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07  ογκώδη απόβλητα 

20 03 99  δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 

Ο ΧΥΤΑ δεν θα δέχεται: 

• Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση, 

• Απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών. 

• Τα απόβλητα τα οποία σε συνθήκες ΥΤ είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ 

εύφλεκτα, ή εύφλεκτα όπως ορίζεται στο παρ. ΙΙ του άρθ. 20 της 19396/1546/1997 ΚΥΑ 

όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. 

• Απόβλητα νοσοκομείων και συναφή προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές  

εγκαταστάσεις τα οποία είναι μολυσματικά κατά την έννοια της 19396/1546/1997 ΚΥΑ 

όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει καθώς και των αποβλήτων της κατηγορίας 14 

(παράρτημα Ι μέρος Α) της ίδιας ΚΥΑ 

• Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων μετά την 16 Ιουλίου 2003 εκτός από τα 

υλικά που προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤ και 

τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων μετά πάροδο πενταετίας από την 

έναρξη ισχύος της 4 σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 

• Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια αποδοχής που 

ορίζονται 

σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του άρθ. 20 της ΚΥΑ 29407/3508/16.12.2002. 

Εντός των ορίων του ΧΥΤΑ απαγορεύεται ρητά 

• η καύση αποβλήτων.  

• Η κατασκευή υπόγειων χώρων, εκτός και αν αερίζονται επαρκώς 

• Η αραίωση ή η ανάμειξη των αποβλήτων, προκειμένου να τηρηθούν τα κριτήρια 

αποδοχής αποβλήτων 

• Η διάθεση με υπόγεια αποθήκευση αποβλήτων, τα οποία σε συνθήκες ταφής λόγω 

αντιδράσεων μεταξύ τους ή με υδατοδιαλύματα επιφέρουν αύξηση του όγκου και 

δημιουργία λίαν εύφλεκτων επικινδύνων ή εκρηκτικών ουσιών ή αερίων επικινδύνων 

αντιδράσεων γενικότερα, εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της λειτουργίας της 

εγκατάστασης 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/3508/16.12.2002 (άρθρο 6) στο ΧΥΤΑ δεν γίνονται δεκτά 

υγρά απόβλητα. 
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1.2 Δυναμικότητα ΧΥΤΑ 

Οι ποσότητες απορριμμάτων που θα εισέλθουν στο ΧΥΤΑ  κατά την διάρκεια της διετούς 

λειτουργίας  υπολογίζονται σε 19.200 τόνους. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. 

2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι υφιστάμενες  εγκαταστάσεις στον εν λειτουργία ΧΥΤΑ είναι:  

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Φυλάκιο εισόδου – ζυγιστήριο 

Γεφυροπλάστιγγα 

Σύστημα έκπλυσης τροχών 

Κτίριο διοίκησης 

Δεξαμενή πυρόσβεσης 

Αποθήκη καυσίμων 

Κτίριο εξυπηρέτησης ΜΕΣ 

Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας στραγγισμάτων 

Τεχνητός υγροβιότοπος 

Συνεργείο 

Δεξαμενή ανακυκλοφορίας και τελικής διάθεσης 

Α/Σ ανακυκλοφορίας υγροβιότοπου  

 

3 ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στον κινητό εξοπλισμό που θα διατεθεί για την λειτουργία του ΧΥΤΑ περιλαμβάνεται: 

• Ένας συμπιεστής απορριμμάτων CATERPILLAR 816F και  

• Ένας προωθητής γαιών KOMMATSU D65E-12 

 

4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει με ακρίβεια 

όλα τα κατατιθέμενα σχέδια / προγράμματα του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς του, καθώς επίσης 

τις Τεχνικές Περιγραφές - Προδιαγραφές της σύμβασης και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. 

4.1 Ωράριο λειτουργίας  
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Ο ΧΥΤΑ λειτουργεί σε μία (1) βάρδια από Δευτέρα έως Σάββατο και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση.  

To ωράριο δύναται να ρυθμίζεται ανάλογα με τις εποχιακές διακυμάνσεις των απορριμμάτων και τα 

τυχόν έκτακτα περιστατικά. 

4.2 Οργάνωση και καθημερινή λειτουργία 

4.2.1 Απαιτούμενες εργασίες  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στα αρχεία του πλήρη καταγραφή των εργασιών που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και ένα λεπτομερή οδηγό εκτέλεσής τους. Το 

σχέδιο των εκτελούμενων εργασιών θα αποτελεί έναν οδηγό για τις δραστηριότητες του 

προσωπικού και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε στιγμή στο αρχείο του ΧΥΤΑ. 

Οι εργασίες για την οργάνωση και τη καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστο τα εξής: 

• Έλεγχος εισερχόμενων φορτίων, και εκτροπή των μη αποδεκτών  

• Ζύγιση απορριμματοφόρων, ενημέρωση βάσης δεδομένων 

• Δειγματοληψία απορριμμάτων, έγκριση εισόδου φορτίου 

• Διαχωρισμός και προσωρινή αποθήκευση των υλικών που εκτρέπονται από την ταφή (π.χ. 

μέταλλα, στρώματα, ελαστικά) σε ειδικό χώρο εντός του ΧΥΤΑ 

• Διευκόλυνση της λειτουργίας του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών 

συσκευασιών (ενδεικτικά: ζύγιση φορτίων, τοποθέτηση & απομάκρυνση κοντέινερ, 

καθαριότητα χώρου) 

• Τεμαχισμός ογκωδών υλικών (όταν υπάρξει η δυνατότητα) 

• Όδευση και εκκένωση απορριμματοφόρων 

• Υγειονομική ταφή απορριμμάτων 

− Εκκένωση απορριμματοφόρων 

− Διαμόρφωση κυψελών / ταμπανιών 

− Συμπίεση των αποτιθέμενων απορριμμάτων 

− Κάλυψη του ημερήσιου απορριμματικού μετώπου 

− Ενδιάμεση κάλυψη του απορριμματικού αναγλύφου 

• Έκπλυση τροχών απορριμματοφόρων 

• Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου εντός και εκτός του ΧΥΤΑ από διαφυγόντα ελαφρά 

απορρίμματα  

• Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης  

• Λειτουργία και συντήρηση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

του ΧΥΤΑ 

• Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του κινητού εξοπλισμού 

• Συντήρηση του αποκατεστημένου τμήματος του ΧΥΤΑ 
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• Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών και διατήρηση του συστήματος πυρασφάλειας σε 

ετοιμότητα 

• Πλήρωση της δεξαμενής νερού 

• Ενημέρωση της βάσης δεδομένων που έχει εγκατασταθεί στο ΧΥΤΑ 

Για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

υπάρχουσες αλλά και τις νέες υποδομές και εξοπλισμό του Χ.Υ.Τ.Α. Εάν αυτά δεν επαρκούν, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα τους. Σε κάθε περίπτωση, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται η εκτέλεση όλων των εργασιών υγειονομικής ταφής με επάρκεια, 

πληρότητα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης και του υφιστάμενου 

Νομοθετικού Πλαισίου. 

Η φύλαξη και ασφάλεια του χώρου στο σύνολό του και των εγκαταστάσεων είναι ευθύνη του 

Αναδόχου. 

Παρακάτω, περιγράφονται τα ελάχιστα που θα πρέπει να τηρούνται για τις βασικότερες από τις 

εκτελούμενες εργασίες. 

4.2.2  Έλεγχος εισερχόμενων φορτίων 

Ο γενικός έλεγχος και οι δοκιμές των αποβλήτων πρέπει να βασίζονται στην εξής ιεράρχηση τριών 

επιπέδων: 

 

Επίπεδο 1: 

Βασικός χαρακτηρισμός, δηλαδή ενδελεχής προσδιορισμός, με τυποποιημένες μεθόδους 

ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπεριφοράς, της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης 

αποπλυντικής συμπεριφοράς ή/και των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των αποβλήτων. 

 

Επίπεδο 2: 

Έλεγχος συμμόρφωσης, δηλαδή περιοδική δοκιμή με απλούστερες τυποποιημένες μεθόδους 

ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπεριφοράς για τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα 

συγκεκριμένα απόβλητα πληρούν τους όρους της άδειας ή/και τα ειδικότερα κριτήρια αναφοράς. Η 

δοκιμή αφορά κυρίως τις κυριότερες μεταβλητές και φαινόμενα συμπεριφοράς που εντοπίζονται με 

το βασικό χαρακτηρισμό. 

 

Επίπεδο 3: 

Επιτόπια επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, με ταχεία μέθοδο του ότι τα απόβλητα είναι τα ίδια με 

εκείνα που υποβλήθηκαν στη δοκιμή συμμόρφωσης και που περιγράφονται στα συνοδευτικά 

έγγραφα. Η επιτόπια επαλήθευση μπορεί να συνίσταται απλώς σε οπτική εξέταση ενός φορτίου 
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αποβλήτων πριν και μετά την εκφόρτωση τους στον χώρο ταφής. 

 

Κάθε τύπος αποβλήτων πρέπει κανονικά να υφίσταται χαρακτηρισμό επιπέδου 1 και να πληροί τα 

κατάλληλα κριτήρια προκειμένου να περιληφθεί σε κατάλογο αναφοράς. Για να παραμείνει σε 

ειδικό κατάλογο χώρου ταφής, ο συγκεκριμένος τύπος αποβλήτων πρέπει να υποβάλλεται τακτικά 

(ετησίως) σε δοκιμή επιπέδου 2 και να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια. Κάθε φορτίο αποβλήτων 

που φθάνει στην είσοδο του χώρου ταφής πρέπει να υποβάλλεται σε επαλήθευση επιπέδου 3. 

 

Ορισμένοι τύποι αποβλήτων είναι δυνατόν να εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από τις δοκιμές 

επιπέδου 1, είτε διότι δεν είναι πρακτικώς εφικτή η διενέργειά τους είτε διότι δεν υπάρχουν 

διαδικασίες δοκιμής και κριτήρια αποδοχής, κατάλληλα για την περίπτωση, είτε διότι εφαρμόζεται 

άλλη υπερισχύουσα νομοθεσία. 

 

Γενικότερα για τα απόβλητα που γίνονται αποδεκτά στο ΧΥΤΑ ισχύουν η ΚΥΑ 29407/02, η οδηγία 

2003/03/ΕΚ και οι διατάξεις της ΚΥΑ 50910/03. Εξαιρούνται τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα 

και όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παραπάνω ΚΥΑ.  

4.2.3 Ζύγιση και ενημέρωση αρχείων 

Η είσοδος στο ΧΥΤΑ επιτρέπεται μόνο με άδεια εισόδου που εκδίδεται κατά τα προβλεπόμενα 

στην ΕΣΥ. 

Μετά την είσοδο των απορριμματοφόρων και των έλεγχο των εισερχόμενων φορτίων, θα 

εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες: 

 

1. Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Η/Υ από τον φύλακα με πληκτρολόγηση: 

 Του αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού (αριθμητικός) 

 Της ημερομηνίας 

 Της ώρας 

 Του δήμου που έχει εκδώσει την άδεια 

2. Ζύγιση του οχήματος και καταγραφή στον Η/Υ των στοιχείων: 

 Είδος φορτίου 

 Προέλευση απορρίμματος (παραγωγός, δραστηριότητα) 

 Μικτό βάρος 

 Αύξων αριθμός ζύγισης 
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 Ακριβής προορισμός απορριμματοφόρου 

3. Εκτύπωση δελτίου εισόδου με τα παραπάνω στοιχεία 

Κατά την έξοδο, θα πραγματοποιείται ζύγιση του οχήματος και καταγραφή του απόβαρου στον 

Η/Υ. 

Οι παραπάνω εργασίες και καταγραφές θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από το σύστημα 

ζύγισης που έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΧΥΤΑ αλλιώς θα προσαρμόζονται ανάλογα. 

4.2.4 Δειγματοληψία 

Η δειγματοληψία των αποβλήτων θα πραγματοποιείται στα πλαίσια του ελέγχου συμμόρφωσης. 

Η εργασία θα πραγματοποιείται, όταν απαιτείται μετά την ζύγιση των απορριμματοφόρων, σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρίσκεται εντός του ΧΥΤΑ.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ πρόγραμμα και σχέδιο οδηγιών 

για την εκτέλεση των δειγματοληψιών, με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

4.2.5 Εργασίες  υγειονομικής ταφής 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ συγκεκριμένο σχέδιο για την 

ανάπτυξη του χώρου ταφής, δηλαδή τον τρόπο που θα γίνει η πλήρωση του χώρου με τα 

διατιθέμενα απορρίμματα. Στόχος του σχεδίου θα είναι η μεγιστοποίηση της χωρητικότητας του 

κυττάρου ταφής. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 114218/1997 και το σχέδιο διαμόρφωσης του μελετώμενου 

χώρου, κατά την ανάπτυξη του χώρου θα πρέπει να τηρούνται τα εξής: 

Η διαμόρφωση της βάσης και των πρανών του ανάντη τμήματος θα γίνεται με τρόπο, ώστε τα 

όμβρια που αυτό συλλέγει κατά το μεγαλύτερο μέρος να εκτρέπονται περιφερειακά του 

διαμορφωμένου κατάντη απορριμμάτων αναγλύφου. 

Η εκφόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο διαμορφωμένο 

μέτωπο εργασίας, τα μηχανήματα θα προωθούν τα απορρίμματα προς το πρανές, θα τα 

συμπιέζουν και κατόπιν θα τα επικαλύπτουν με κατάλληλο υλικό.  

Η συμπίεση των απορριμμάτων θα γίνεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται βαθμός συμπίεσης 

τουλάχιστον 0,70 τόνοι /κ.μ. Το υλικό των επικαλύψεων θα έχει συντελεστή διαπερατότητας της 

τάξεως του Κ=1,0Χ10-5 - 1,0Χ10-7  m/sec έτσι ώστε αφ’ ενός να αποστραγγίζεται επιφανειακά 

μεγάλη ποσότητα ομβρίων, με κατάλληλες κλίσεις της επιφάνειας, αφ’ ετέρου να επιτρέπεται η 
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αργή κατείσδυση των στραγγισμάτων από στρώση σε στρώση αντί αυτά να οδηγούνται εκτός του 

όγκου των απορριμμάτων. 

Το υλικό επικάλυψης των ταμπανιών, στην περίπτωση και το βαθμό που είναι κατάλληλο χώμα, 

πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0,20 μ., στη στέψη του, 0,60 μ στα μετωπικά πρανή και 1,00 μ. 

στα πλευρικά και μόνιμα ορατά πρανή. Το ποσοστό του υλικού  σε σχέση με τον όγκο τον 

απορριμμάτων θα είναι 15%. 

Το υλικό επικάλυψης των διαστρωμένων απορριμμάτων θα είναι αποθηκευμένο κοντά στο μέτωπο 

εργασιών ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εξασφάλιση του (π.χ. σε περιόδους 

παγωνιάς) και να αντιμετωπίζονται έκτακτα περιστατικά (άμεση επιχωμάτωση εστίας φωτιάς). 

Το μήκος και το πλάτος της επιφάνειας απόθεσης ποικίλει ανάλογα το πλάτος της διαμορφωμένης 

λεκάνης απόθεσης. Μία σειρά από εβδομαδιαία κύτταρα στο ίδιο επίπεδο, σε όλο το διατιθέμενο 

πλάτος και μήκος του χώρου της λεκάνης απόθεσης δημιουργούν τα επονομαζόμενα ταμπάνια. 

Όταν ολοκληρώσει το 10 ταμπάνι, θα επιστρέψει στην αρχή για να αποθέσει το δεύτερο ταμπάνι 

και να ακολουθήσει την ίδια μεθοδολογία. 

Το πλάτος τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 μέτρα, και το ύψος τους τα 3μ. μαζί με το υλικό 

επικάλυψης.  

Σε κάθε στρώση η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσω του εσωτερικού δρομολογίου το οποίο 

διαμορφώνεται με κατάλληλα υλικά που προέρχονται από τις εκσκαφές του χώρου ή ενδεχομένως 

μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ από άλλες θέσεις και το οποίο συντηρείται συστηματικά. Για την αποφυγή 

δημιουργίας σκόνης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, πρέπει να γίνεται κατάβρεγμα του 

εσωτερικού δρομολογίου κίνησης των σχημάτων και του μετώπου εργασιών. 

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, η νέα επιφάνεια που θα δημιουργηθεί θα αποτελέσει το 

καινούργιο επίπεδο επάνω στο οποίο θα γίνει η εκφόρτωση των νέοπροσκομιζομένων 

απορριμμάτων, για να ακολουθήσει η ίδια πάλι διαδικασία για τη δημιουργία της επόμενης 

στρώσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου φθάσουμε στο επιθυμητό ύψος και 

επιτύχουμε τον απαιτούμενο όγκο ταφής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ είναι να μην υπάρχουν κοιλώματα 

στην επιφάνειά του όπου θα λιμνάζουν τα επιφανειακά νερά, αλλά αντίθετα να εξασφαλίζεται 

πάντα μία μικρή κλίση ώστε αυτά να συλλέγονται στις περιμετρικές τάφρους αποστράγγισης και να 

απομακρύνονται. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται  μικρότερη παραγωγή στραγγισμάτων. 

Η κλίση του μετώπου εργασίας πρέπει να είναι μικρή και να μην υπερβαίνει το 1/3. 
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Κατά τη διάστρωση της κάθε στρώσης, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την δημιουργία 

μικρής κλίσης με αντίθετη φορά προς το μέτωπο εργασιών. Έτσι τα επιφανειακά  και βρόχινα νερά 

δεν θα διέρχονται μέσα στο μέτωπο εργασιών - απόπλυσή τους από τα απορρίμματα - αλλά θα 

οδεύουν περιφερειακά προς την περιμετρική τάφρο, εκτός του χώρου απόθεσή τους. 

 

Το δημιουργούμενο κατάντη πρανές εκάστου ταμπανιού και η αντίστοιχη στέψη του έως τον πόδα 

του πρανούς του υπερκείμενου ταμπανιού καλύπτεται εντός  το πολύ 24ώρου με υλικό 

επικάλυψης  το οποίο ειδικά για αυτή την επιφάνεια πρέπει να έχει  διαπερατότητα Κ ≤ 1,0Χ10-8 

m/sec και πάχος 20cm. 

Η εγκάρσια ρύση της επιφάνειας του κάθε ταμπανιού θα πρέπει να δίνεται προς τα ανάντη (δηλ. 

προς το ύψωμα) έτσι ώστε :  

 Τα νερά της βροχής να μην κυλούν προς το μετωπικό πρανές του ταμπανιού και να μην 

εισδύουν στα απορρίμματα, αλλά να οδεύουν περιφερειακά εκτός του χώρου απόθεσης. 

 Όταν το ταμπάνι πάρει τις πιο σημαντικές καθιζήσεις (περίπου σε μισό μήνα), η επιφάνειά 

του να παραμένει περίπου οριζόντια, με μικρή ρύση προς τα ανάντη. 

Το τελικό ανάγλυφο θα διαμορφωθεί έτσι ώστε το σχήμα του να είναι αυτό του  λόφου έτσι ώστε να 

τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες - περιορισμοί: Η κλίση των μόνιμων πρανών, εκτός αυτών που 

χαρακτηρίζονται προσωρινά και πάνω στα οποία θα ακουμπήσουν οι επόμενες φάσεις ή 

“κυψέλες”, δεν θα υπερβαίνει το 3:1 (β:υ). Με την κλίση αυτή : 

 επιτυγχάνεται ικανοποιητική σταθερότητα των πρανών και αποφεύγεται ο κίνδυνος 

αστοχίας τους. 

 αποφεύγονται οι διαβρώσεις των πρανών λόγω των συχνών βροχοπτώσεων. 

 διευκολύνεται η κίνηση των στραγγισμάτων προς τον πυθμένα και αποφεύγεται η 

επιφανειακή διαρροή τους. 

 δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για μελλοντικές φυτεύσεις και για τη συντήρησή τους. 

 δημιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο, που μπορεί να προσαρμοστεί στη 

γύρω περιοχή, αποφεύγοντας την “αισθητική προσβολή”. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την επάρκεια του υλικού επικάλυψης 

για αρκετό χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει κατά τη λειτουργία του έργου, να έχει 



ΕΝΙΑΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ                   

 

                                                                                                                                                                    10 | Σ ε λ ί δ α  

συγκεκριμένο σχέδιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ανάγκες του σε υλικό επικάλυψης και το 

πρόγραμμα προμήθειας αυτού. 

4.2.6 Πρόγραμμα λειτουργίας 

Το πρόγραμμα λειτουργίας του ΧΥΤΑ αφορά στη διαχρονική διάθεση προσωπικού και των 

μηχανημάτων για την ομαλή λειτουργία και απρόσκοπτη παραλαβή των απορριμμάτων, σύμφωνα 

με το γενικότερο σχέδιο εκτελούμενων εργασιών στο ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

ΚΥΑ 114218, ένα πρόγραμμα λειτουργίας θα πρέπει να κλιμακώνεται και να εξειδικεύεται σε 

τέσσερα (4) επίπεδα : 

1. Ημερήσιο πρόγραμμα 

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ωριαίοι ρυθμοί προσέλευσης των στερεών αποβλήτων, με 

αντικειμενικό σκοπό την απορρόφηση των φορτίων σε ώρες αιχμής. Κύρια θα εκφράζεται με το 

ωράριο εργασίας του προσωπικού. 

2. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

Θα λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση του φορτίου τις ημέρες της εβδομάδας. Θα εκφράζεται με: 

• Την κατανομή των ρεπό των εργαζομένων 

• Τη διαθεσιμότητα των εν λειτουργία μηχανημάτων (σε σχέση με τη συντήρησή τους). 

• Την ανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (εκκένωση δεξαμενών - στραγγισμάτων, 

αγωγοί εκτόνωσης, εσωτερική οδοποιία, ομαλοποίηση στρώσης). 

3. Τρίμηνο πρόγραμμα (ή εξάμηνο) 

Θα προβλέπεται η διαθεσιμότητα  προσωπικού και μηχανημάτων για κάθε μία εποχή με βάση τις 

ιδιομορφίες της π.χ. το καλοκαίρι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο υδροφόρο 

(κατάβρεγμα, πότισμα). 

4. Ετήσιο πρόγραμμα 

Θα προβλέπεται η διαθεσιμότητα του προσωπικού και μηχανημάτων, καθώς και η λειτουργικότητα 

των έργων υποδομής κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. 

Το ωράριο λειτουργίας του ΧΥΤΑ και οι απαιτούμενες βάρδιες θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο, 

βάση του προτεινόμενου προγράμματος λειτουργίας. Σε αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας, π.χ. ώρες προσέλευσης απορριμματοφόρων κτλ. 
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4.3 Μηχανήματα 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει τις ανάγκες του σε μηχανήματα για την αποτελεσματική 

διάθεση των απορριμμάτων στη λεκάνη ταφής τους και να εξασφαλίσει για τη χρήση τους άτομα με 

τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το ΠΔ 31/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 

2481/11.08.2016. 

Ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες και τις ανάγκες του ΧΥΤΑ, ο Ανάδοχος μπορεί να κάνει 

χρήση των υφιστάμενων μηχανημάτων ήτοι: 

• Ενός (1) συμπιεστή απορριμμάτων CATERPILLAR ιδιοκτησίας ΕΣΔΑΚ 

• Ενός (1) προωθητή γαιών  KOMMATSU ιδιοκτησίας Δήμου Σητείας 

Ο Ανάδοχος θα παραλάβει τα μηχανήματα σε κατάσταση καλής λειτουργίας από το Φορέα 

Υλοποίησης του έργου, αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο καθορισμού των όρων χρήσης 

μεταξύ Αναδόχου, Εργοδότη και Δήμου Σητείας. Αυτό θα περιλαμβάνει προφανώς και όλα τα 

υπόλοιπα μηχανήματα, υλικά και υποδομές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος. 

Εάν απαιτηθούν επιπλέον οχήματα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τη 

διαθεσιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα να 

εξασφαλίζουν την εκτέλεση όλων των εργασιών υγειονομικής ταφής με επάρκεια, πληρότητα και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης και του υφιστάμενου Νομοθετικού 

Πλαισίου. 

4.4 Προσωπικό λειτουργίας 

Οι θέσεις των εργαζομένων στο ΧΥΤΑ διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: 

• Απασχόληση στην εποπτεία της μονάδας 

• Απασχόληση στις εργασίες της περιοχής εισόδου  

• Απασχόληση στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων 

Με βάση τα παραπάνω το εκτιμούμενο προσωπικό προς απασχόληση περιγράφεται ως εξής: 

1. Επικεφαλής – προϊστάμενος 

Είναι ο κύριος υπεύθυνος όλου του έργου, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις εργασίες και το 

προσωπικό, ενημερώνει τα αρχεία, ενώ παράλληλα κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Πρέπει να είναι Μηχανικός με γνώση τεχνικών έργων και έργων 

προστασίας περιβάλλοντος. 
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2. Υπεύθυνος συντήρησης 

Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων συντηρήσεων, τόσο των 

μηχανημάτων, και των υπόλοιπων έργων του ΧΥΤΑ όσο και της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης.  

3. Φύλακας 

Έχει την ευθύνη για την φύλαξη της εισόδου και γενικότερα έργου. Εργάζεται για την προστασία 

του χώρου από την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, ανεπιθύμητων εισβολέων και μη 

εγκεκριμένων απορριμματικών φορτίων.  

4. Ελεγκτής – ζυγιστής 

Ο ελεγκτής – ζυγιστής εργάζεται κυρίως στην υποδοχή των εισερχόμενων φορτίων και είναι 

υπεύθυνος για τον έλεγχο των εισερχόμενων φορτίων, τη ζύγιση των απορριμματοφόρων, την 

εκτέλεση δειγματοληψιών και την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων. Θα πρέπει να είναι 

ειδικευμένος για όλες τις παραπάνω εργασίες. 

5. Κουμανταδόρος 

Εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων για το συντονισμό των εργασιών εκφόρτωσης, 

ταφής και αναχώρησης των απορριμματοφόρων. Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των 

απορριμματοφόρων στο κατάλληλο σημείο εκφόρτωσης. 

6. Χειριστής μηχανημάτων 

Ο χειριστής εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων και είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό 

των μηχανημάτων και την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών. Θα πρέπει να έχει άδεια χειριστή 

ανάλογη των μηχανημάτων που χειρίζεται. 

7.      Εργάτης γενικών καθηκόντων 

Έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και καθαριότητα του χώρου και τη γενικότερη εύρυθμη 

λειτουργία του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει μία πλήρη εικόνα του απαιτούμενου προσωπικού και μία 

αναλυτική καταγραφή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.  Τα παραπάνω θα προκύπτουν από 

τις ανάγκες του έργου, όπως περιγράφονται στο σχέδιο εκτελούμενων εργασιών και στο 

πρόγραμμα λειτουργίας του ΧΥΤΑ.  

Στην προσφορά του ο ανάδοχος πρέπει να περιγράφει το απαιτούμενο προσωπικό (μερικές από 

τις παραπάνω ειδικότητες μπορεί να καλύπτονται από το ίδιο άτομο) έτσι ώστε να πληρούνται κατ’ 
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ελάχιστον οι απαιτήσεις με βάση και τα προβλεπόμενα στο φάκελο της άδειας λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ. 

4.5 Έκτακτα περιστατικά και αντιμετώπιση 

Για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ, είναι απαραίτητη η ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων 

περιστατικών, το οποίο θα περιλαμβάνει ενέργειες αντιμετώπισης των παρακάτω πιθανών 

εκτάκτων περιστατικών: 

1. Προσέλευση μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων 

2. Έλλειψη υλικού επικάλυψης 

3. Πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ 

4. Συνεχής βροχόπτωση 

5. Αστοχία μηχανήματος 

6. Έξωθεν παρεμβάσεις αναρμοδίων 

7. Εντοπισμός διαρροής στραγγισμάτων 

8. Εντοπισμός διαφυγής βιοαερίου 

Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

• την ονομασία του πιθανού περιστατικού και την περιγραφή του 

• την αιτιολόγηση της εμφάνισης του 

• τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει 

• τον τρόπο αντιμετώπισής του. 

4.6 Κανονισμός λειτουργίας 

Ο Κανονισμός λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν: 

1. τις σχέσεις των εργαζομένων του ΧΥΤΑ μεταξύ τους, προς την υπηρεσία και προς τους 

χρήστες του ΧΥΤΑ 

2. τις υποχρεώσεις των τρίτων προς των ΧΥΤΑ 

3. τη διαδικασία ασφάλειας και φύλαξης του ΧΥΤΑ 
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4.     ειδικές διατάξεις 

5. ζητήματα ασφάλειας – ατομικής προστασίας εργαζομένων και χρηστών του ΧΥΤΑ 

6.       ζητήματα περιοδικού χαρακτήρα  

Ο κανονισμός λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται στο αρχείο του ΧΥΤΑ και να αναθεωρείται 

τακτικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της λειτουργίας. 

Οι κανονισμοί που θα προταθούν, θα πρέπει να κινούνται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις. 

4.6.1 Υποχρεώσεις των χρηστών του ΧΥΤΑ 

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των χρηστών του ΧΥΤΑ θα αφορούν στα εξής: 

• Προσέλευση στο χώρο 

• Προσκόμιση απορριμμάτων 

• Απόφανση προς τα αρμόδια όργανα της μονάδας 

• Συμμόρφωση με υποδείξεις των επιτόπου οργάνων 

• Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεών τους 

• Συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της μονάδας  

4.6.2  Υποχρεώσεις των επισκεπτών του ΧΥΤΑ 

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών του ΧΥΤΑ θα αφορούν στα εξής: 

• Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο 

χώρο, από τους αρμόδιους του Φορέα Λειτουργίας σε συνεννόηση πάντα με τον Επόπτη 

της Μονάδας ή τον Προϊστάμενο του Φορέα.   

• Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της μονάδας 

• Απευθύνονται προς το αρμόδιο όργανο του ΧΥΤΑ και το ενημερώνουν για τη νομιμότητα 

της επίσκεψής τους και το αντικείμενό της 

• Συνοδεύονται από το αρμόδιο όργανο του ΧΥΤΑ 

• Συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας 

• Συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις 
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• Κοινοποιούν τα συμπεράσματα τις επίσκεψής τους 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για 

την επίσκεψή του. Εν όψει όμως της επικείμενης έναρξης του ελέγχου επιβάλλεται να 

ενημερωθούν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι του Φορέα Διαχείρισης. 

4.6.3  Ειδικές διατάξεις 

Οι ειδικές διατάξεις είναι συνήθως απαγορευτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα και αφορούν κυρίως: 

• στην απαγόρευση παρουσίας αναρμοδίων προσώπων στη μονάδα ή διέλευσή τους από 

αυτήν, 

• στην απαγόρευση διαλογής υλικών που απορρίπτονται στο χώρο διάθεσης καθώς και 

εξαγωγής – απομάκρυνσής τους από αυτόν, 

• στην καθιέρωση ειδικής διαδικασίας και τυπικού για την καταστροφή υλικών με εμπορική 

αξία που προσκομίζονται στο ΧΥΤΑ, 

• στη θέσπιση διοικητικών και αστικών κυρώσεων κατά των παραβατών των ειδικών 

διατάξεων και των άλλων όρων του κανονισμού λειτουργίας. 

4.6.4 Μέτρα ασφάλειας και φύλαξης χώρου 

Τα μέτρα ασφάλειας και φύλαξης του ΧΥΤΑ αφορούν κυρίως στην προστασία του έναντι κλοπής, 

βανδαλισμού, πυρκαγιάς. Την ευθύνη γι’ αυτά έχει ο Ανάδοχος στη διάρκεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

Στο υπόλοιπο του χρόνου την ευθύνη έχει ο Κύριος του έργου. Βλάβες στο ΧΥΤΑ λόγω ακραίων 

καιρικών φαινομένων βαρύνουν τον Ανάδοχο μόνο εάν προκύπτει ευθύνη του και πλημμελής 

εκτέλεση των υποχρεώσεων του. Σε αντίθετη περίπτωση βαρύνουν τον Κύριο του έργου. Ο 

ανάδοχος μπορεί να αποκαταστήσει τις βλάβες χρεώνοντας το κόστος αποκατάστασης πλέον του 

εργολαβικού οφέλους. 

4.6.5 Ατομική ασφάλεια και προστασία  

Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων και των χρηστών του ΧΥΤΑ επιδιώκεται με 

κανονισμούς και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, 

όσον παρευρίσκονται στο ΧΥΤΑ, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική 

τους ασφάλεια. 
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• Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

ασφάλεια έναντι ατυχήματος. 

4.7 Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος 

Ένα σοβαρότατο θέμα που άπτεται της περιβαλλοντικά ασφαλούς συμπεριφοράς ενός χώρου 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είναι αυτό της επιτήρησης του, τόσο κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του όσο και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218/17-11-1997, στα πλαίσια του ελέγχου, της επιτήρησης και της 

παρακολούθησης ενός ΧΥΤΑ, πρέπει να εκτελείται ένα ελάχιστο πρόγραμμα μετρήσεων 

συγκεκριμένων παραμέτρων με σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών μέσα στο ΧΥΤΑ και τον έλεγχο 

της σωστής λειτουργίας των συστημάτων που θα έχουν εγκατασταθεί για την προστασία της 

ευρύτερης περιοχής από πιθανή ρύπανση.  

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στα αρχεία του, κατά τη λειτουργία του 

έργου: 

1. ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ασφάλεια της ποιότητας του ΧΥΤΑ, με το σύστημα 

παρακολούθησής του και τη βάση δεδομένων παρακολούθησης 

2. πρόγραμμα επεμβάσεων σε περίπτωση που παρατηρηθούν αλλαγές της αρχικής 

διαμόρφωσης του ΧΥΤΑ 

3. πρόγραμμα άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Πυροσβεστικής 

4. πρόγραμμα αποκατάστασης της ποιότητας των υπογείων υδάτων σε περίπτωση αστοχίας του 

έργου 

5. πρόγραμμα εναλλακτικών επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τον κύριο του έργου του έργου σχετικά με τις τυχόν σοβαρές 

δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και 

παρακολούθησης, και να συμμορφώνεται με προς την απόφαση των αρμόδιων αρχών όσον 

αφορά το είδος και το χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών μέτρων. Οι δαπάνες των 

μέτρων, σε βαθμό που οφείλονται στην λειτουργία του κυττάρου,  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

4.1 Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου 

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου αφορά το σύνολο του ΧΥΤΑ, 

συμπεριλαμβανομένου του αποκατεστημένου τμήματος, και θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστο τα ακόλουθα: 

− Οι μετρούμενες παράμετροι για κάθε φαινόμενο υπό παρακολούθηση 

− Η συχνότητα των μετρήσεων 

− Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και μετρήσεων 

− Ο εξοπλισμός δειγματοληψίας και μέτρησης 
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Όλες οι απαιτούμενες μετρήσεις, αναλύσεις και έλεγχοι θα γίνονται με την ευθύνη του Αναδόχου, 

είτε με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του ΧΥΤΑ, είτε με εξοπλισμό που διαθέτει ο ίδιος ο Ανάδοχος, 

είτε σε ειδικευμένα εργαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

εξασφαλίσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, για την πλήρη και ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων 

παρακολούθησης και ελέγχου. 

Όλες οι μετρήσεις και αναλύσεις θα πρέπει να γίνονται με εγκεκριμένες πρότυπες μεθόδους. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι παράμετροι που πρέπει να παρακολουθούνται κατ’ ελάχιστο, 

για να υπάρχει μία ολοκληρωμένη καταγραφή της εξέλιξης των φυσικοχημικών και μηχανικών 

διεργασιών που συντελούνται σε έναν οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής.  

 

4.1.1 Σύνθεση υπογείων υδάτων - Έλεγχος διαρροής στραγγισμάτων 

Ο έλεγχος της διαρροής στραγγισμάτων πραγματοποιείται μέσω παρακολούθησης των υπογείων 

υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα. Η επιλογή των θέσεων ελέγχου έχει γίνει στη βάση των 

στοιχείων υδρογεωλογικής μελέτης. 

 

Για τον σχεδιασμό του ελέγχου απαιτείται: 

− Η επίγνωση του άμεσου ή έμμεσου κινδύνου ρύπανσης των υπογείων υδάτων και να γίνεται 

επιστάμενος έλεγχος σχετικά με την πιθανή ρύπανση ή/και μόλυνση του εδάφους και των 

υπόγειων υδάτων από τυχούσα διαρροή στραγγισμάτων 

− Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ύπαρξη γεωτρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των 

υπογείων υδάτων 

Οι μετρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που ενδέχεται να 

επηρεαστούν από τη διαρροή αποβλήτων, με ένα τουλάχιστον σημείο μέτρησης ανάντι και δύο 

κατάντι μέσα στην ίδια υδρογεωλογική λεκάνη. Για τις ανάγκες αυτού του ελέγχου θα 

χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες γεωτρήσεις που δημιουργήθηκαν, με την κατασκευή του ΧΥΤΑ. 

Οι δειγματοληψίες σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούν την πρότυπη μέθοδο ISO 5667-11. Η 

συχνότητα και  οι παράμετροι ελέγχου που θα παρακολουθούνται στο ΧΥΤΑ Σητείας 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Μετρούμενες παράμετροι και συχνότητα μετρήσεων για τα υπόγεια ύδατα, 

σύμφωνα με το προτεινόμενο τεχνικό σχέδιο  

Μετρούμενες Παράμετροι Συχνότητα Μετρήσεων 

pH Κατά τη λειτουργία Κατά την μεταφροντίδα 

Οσμές Στάθμη: Ανά 3 μήνες Όγκος και σύσταση: Ανά εξάμηνο  
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Μετρούμενες Παράμετροι Συχνότητα Μετρήσεων 

Αγωγιμότητα  

Σύσταση: Ανά 3 μήνες 

 

Θολερότητα 

Θερμοκρασία 

BOD5 

COD 

TOC 

SO-
4 

NH4-N 

Οργανικό Ν 

Cl- 

Zn 

As 

Cd 

Cu 

Ni, Zn, Hg 

Αμμωνιακό άζωτο  

Φαινόλες 

Φωσφορικά άλατα 

Ολικά στερεά 

Αιωρούμενα στερεά 

Διαλυμένα στερεά 

Μικροβιολογικές παράμετροι 

 

Οι δειγματοληψίες θα τελούνται με την πρότυπη μέθοδο ISO 5667-11 και οι χημικές αναλύσεις 

βάσει του “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, by AWWA, apha, 

wef”, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

1. Πίνακας 2 : Πρότυπες μέθοδοι αναλύσεων 

A/A Προσδιορισμός Περιγραφή μεθόδου Standard Method 

1 pH Ηλεκτρομετρία 4500 – H B. 

2 Αγωγιμότητα Αγωγιμομετρία 2520 B. 

3 Οσμή Threshold Odor Test 2150 B. 

4 Θολερότητα Νεφελομετρική μέθοδος 2130 B. 

5 B.O.D. Μανομετρία 5210 D. 
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A/A Προσδιορισμός Περιγραφή μεθόδου Standard Method 

6 C.O.D. Open reflux method 5220 B. 

7 T.O.C 
Heated-Persulfate Oxidation 

Method 
5310 C. 

8 Ολικά στερεά Σταθμική 2540 B. 

9 Πτητικά στερεά Σταθμική 2540 E. 

10 Αιωρούμενα στερεά Σταθμική 2540 D. 

11 Διαλυμένα στερεά Σταθμική 2540 C. 

12 Οργανικό άζωτο Μέθοδος Kjeldahl 4500 – Norg. B. 

13 Αμμωνία Ογκομετρία 4500 – NH3 C. 

15 Ψευδάργυρος Ατομική απορρόφηση 3111 Β. 

16 Νικέλιο Ατομική απορρόφηση 3111 Β. 

17 Χαλκός Ατομική απορρόφηση 3111 Β. 

18 Αρσενικό Ατομική απορρόφηση 3111 Β. 

20 Κάδμιο Ατομική απορρόφηση 3111 Β. 

21 Χλωριούχα Ογκομετρία 4500 – Cl B. 

23 Φωσφορικά Μέθοδος stannous chloride 4500 – P D. 

24 Θειϊκά (SO-
4) Φωτομετρία 4500 – SO4 – E. 

25 Φαινόλες Φωτομετρία 5530 D. 

 

4.1.2 Έλεγχος υδάτων, στραγγισμάτων και αερίων 

Έλεγχος επιφανειακών υδάτων 

Οι μετρούμενες παράμετροι και η συχνότητα των μετρήσεων σε ότι αφορά τη σύσταση είναι όμοιες 

με του πίνακα 1. Ο όγκος και η σύνθεση των επιφανειακών υδάτων θα παρακολουθείται ανά τρεις 

μήνες στη φάση της λειτουργίας και ανά εξάμηνο στη φάση της μεταφροντίδας.  

Η παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων ακολουθεί τις γενικότερες κατευθύνεις των 

Περιβαλλοντικών Όρων και  της ΚΥΑ 114218, με δειγματοληψίες σε τρία σημεία, ένα ανάντη του 

ΧΥΤΑ και δύο κατάντη.  Επίσης δείγμα μπορεί να λαμβάνεται και από επιφανειακές συγκεντρώσεις 

ομβρίων που μπορεί να δημιουργούνται σε διάφορα σημεία του έργου αλλά και από την τάφρο 

περιμετρικά του διαθέσιμου οικοπέδου. 

Οι δειγματοληψίες των επιφανειακών υδάτων θα ακολουθούν την πρότυπη μέθοδο κατά ISO 5667-

11. Λόγω της φύσης των σημείων δειγματοληψίας (από την τάφρο συλλογής ομβρίων κατά κύριο 

λόγο), δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός για τη λήψη των δειγμάτων.  
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Οι μετρούμενες παράμετροι, είναι αυτές που φαίνονται στον Πίνακα 1 σε συμφωνία με τις 

προδιαγραφές της νομοθεσίας (ΚΥΑ 114218/97), αλλά και τους Περιβαλλοντικούς Όρους του 

έργου.  

Οι χημικές αναλύσεις θα ακολουθούν τις πρότυπες μεθόδους του “Standard Methods for the 

Evaluation of Water and Wastewater”, σύμφωνα με τον πίνακα 2. 

Έλεγχος στραγγισμάτων 

Δείγματα μετρήσεων για τη σύσταση των στραγγιδίων θα λαμβάνονται από τη δεξαμενή 

εξισορρόπησης τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας όσο και κατά την περίοδο της μεταφροντίδας. 

Δείγματα επίσης θα λαμβάνονται από το φρεάτιο επεξεργασμένων στην έξοδο της ΜΕΣ  

Οι μετρούμενες παράμετροι για την παρακολούθηση της σύστασης των στραγγισμάτων και η 

συχνότητα των μετρήσεων φαίνονται παρακάτω: 

Πίνακας 3: Μετρούμενες παράμετροι και συχνότητα μετρήσεων στραγγισμάτων σύμφωνα 

με το προτεινόμενο τεχνικό σχέδιο 

Μετρούμενες Παράμετροι Συχνότητα Μετρήσεων 

pH 

Όγκος: Μηνιαίως κατά τη φάση λειτουργίας.  

Ανά εξάμηνο κατά τη φάση μεταφροντίδας 

 

Σύνθεση: ανά 3 μήνες κατά τη φάση 

λειτουργίας.  

Ανά εξάμηνο στη φάση της μεταφροντίδας 

Οσμές 

Αγωγιμότητα 

Θολερότητα 

Θερμοκρασία 

BOD5 

COD 

TOC 

SO-
4 

NH4-N 

Οργανικό Ν 

Cl- 
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Μετρούμενες Παράμετροι Συχνότητα Μετρήσεων 

Zn 

As 

Cd 

Cu 

Ni 

Φαινόλες 

Φωσφορικά άλατα 

Ολικά στερεά 

Αιωρούμενα στερεά 

Διαλυμένα στερεά 

 

Οι χημικές αναλύσεις θα ακολουθούν τις πρότυπες μεθόδους του “Standard Methods for the 

Evaluation of Water and Wastewater”, σύμφωνα με τον πίνακα 2. 

Έλεγχος βιοαερίου 

Η παρατήρηση της ποσότητας και της σύνθεσης του παραγόμενου βιοαερίου δίνει σημαντικές 

πληροφορίες για την εξέλιξη των φυσικοχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα 

σημεία της λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η παρακολούθηση 

του βιοαερίου είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τμήμα του χώρου ταφής.  

Για τον άμεσο προσδιορισμό προβλημάτων σε όλο το δίκτυο συλλογής και απαγωγής βιοαερίου 

πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχοι με τη χρήση του εξωτερικού φορητού 

αναλυτή στις αντίστοιχες γεωτρήσεις (κάθετα φρεάτια που θα κατασκευαστούν). Κατά τον έλεγχο 

θα  ελέγχεται  η παροχή, η θερμοκρασία, η πίεση και η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο, 

οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση εξακρίβωση και καταγραφή του 

ποσοστού του κατώτερου ορίου έκρηξης.  

 

Επιπλέον,  για την παρακολούθηση ενδεχόμενης υπεδάφιας διαφυγής του βιοαερίου έξω από τα 

όρια της λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων, θα διενεργούνται ανάλογοι έλεγχοι περιμετρικά 

του ΧΥΤΑ στην επιφάνεια και στις γεωτρήσεις παρακολούθησης ποιότητας των υπογείων υδάτων. 
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Σε περίπτωση ανίχνευσης του βιοαερίου, δείγματα θα αποστέλλονται για εργαστηριακή 

χρωματογραφική ανάλυση.  

Οι παράμετροι και η συχνότητα της παρακολούθησης του βιοαερίου, δηλαδή της παρακολούθησης 

που θα αρχίσει συστηματικά μόλις γίνει αντιληπτή η παραγωγή του, παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα:  

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Φάση λειτουργίας Φάση 

μεταφροντίδας 

Μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, LEL Μηνιαίως Ανά εξάμηνο 

Πίεση Μηνιαίως Ανά εξάμηνο 

 

Επιπλέον, ανάλογες αναλύσεις γίνονται περιμετρικά του ΧΥΤΑ στην επιφάνεια και στις γεωτρήσεις 

παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων υδάτων. 

 

4.1.3 Εσωτερικός έλεγχος 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην καταγραφή της διαχρονικής συμπεριφοράς του ΧΥΤΑ και 

στην απόδειξη ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και οι όροι αδειοδότησης του ΧΥΤΑ. Ο 

Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των ελέγχων και μετρήσεων και πρέπει να 

μεριμνά για τη διαθεσιμότητα και σωστή λειτουργία των οργάνων μέτρησης. 

Η συχνότητα, τα ακριβή σημεία και το είδος των δειγματοληψιών, όπως και ο τρόπος των ελέγχων, 

θα πραγματοποιούνται στη βάση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ ή σύμφωνα με τις οδηγίες της 

αρμόδιας αρχής, ενώ η επιλογή των παραμέτρων ελέγχου θα συσχετίζεται κατά κύριο λόγο με την 

ποιοτική σύσταση των αποβλήτων. 

 

Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται έχουν κυρίως σχέση με τα ακόλουθα: 

− Έλεγχος της λειτουργικής ικανότητας των αγωγών συλλογής και απομάκρυνσης 

στραγγισμάτων 

− Έλεγχος των μετεωρολογικών στοιχείων 

− Έλεγχος καθιζήσεων 

− Έλεγχος της δομής και της σύνθεσης του όγκου υγειονομικής ταφής 

 

Έλεγχος αγωγών συλλογής και απομάκρυνσης στραγγισμάτων 
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Ο έλεγχος αυτός αφορά στη λειτουργική ικανότητα των αγωγών συλλογής και απομάκρυνσης 

στραγγισμάτων. 

Έως ότου η ποιοτική σύσταση των στραγγισμάτων είναι τέτοια που η δημιουργία συμπυκνωμάτων 

στους αγωγούς είναι αναπότρεπτη, ο έλεγχος των αγωγών θα γίνεται ανά εξάμηνο. Αν ο κίνδυνος 

δημιουργίας συμπυκνωμάτων είναι μικρός, ο έλεγχος γίνεται σε ετήσια βάση. 

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν μηχανικές βλάβες (ρωγμές, θραύση, παραμόρφωση κ.α.) 

στους αγωγούς και συμπυκνώματα, θα γίνεται ακριβής καταγραφή τους. Η αποκατάσταση της 

βλάβης είναι ευθύνη του Αναδόχου μόνο στο βαθμό που η ζημία οφείλεται σε λανθασμένο χειρισμό 

των εργασιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Τα συμπυκνώματα απομακρύνονται με πλύση των αγωγών. 

Έλεγχος καθιζήσεων 

Η μέτρηση των καθιζήσεων (ολικών ή/και διαφορικών) απαιτείται έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα 

κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ με στόχο την ελαχιστοποίηση των φαινομένων καθιζήσεων και 

τυχόν παραμορφώσεων στο υλικό επικάλυψης, τα στεγανωτικά συστήματα, το σώμα του ΧΥΤΑ και 

τους αγωγούς βιοαερίου.  

Για το χρονικό διάστημα μιας περίπου δεκαετίας, η εξέλιξη των καθιζήσεων συνδέεται με τη 

μεταβολή των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού και την βιοαποικοδόμηση των απορριμμάτων. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως το πρόγραμμα παρακολούθησης τους για συγκεκριμένα σημεία θα 

πρέπει να διατηρείται για 10 χρόνια μετά το κλείσιμο του ταμπανιού που βρίσκεται το σημείο 

παρακολούθησης.  

Η παρακολούθηση των καθιζήσεων συνίσταται στην εγκατάσταση ενός δικτύου "μαρτύρων" σε 

συνδυασμό με ορισμένες αφετηρίες χωροστάθμησης (repere). Οι μάρτυρες καθίζησης 

αποτελούνται από μεταλλική βάση στο κέντρο της οποίας είναι κολλημένος ένας ιστός. Για την 

ακρίβεια των μετρήσεων γύρω από τον ιστό υπάρχει ένας αγωγός από PVC, ο οποίος τον 

προστατεύει από τις πλευρικές ωθήσεις που δέχεται, ενώ υπάρχουν δύο στρώσεις αντισκωριακής 

προστασίας και δύο στρώσεις από "ντουκόχρωμα", καθώς το υλικό πρέπει να μην υποστεί 

διάβρωση για τουλάχιστον 20 χρόνια.  

Κάθε μάρτυρας καθίζησης πρέπει να φέρει έναν κωδικό ο οποίος χαράζεται στο πλευρό του 

σωλήνα ακριβώς κάτω από το πώμα. Η χωροστάθμηση των μαρτύρων γίνεται με απλή γεωδετική 

μέθοδο (γεωμετρική χωροστάθμιση) με τη χρήση χωροβάτη. Ο έλεγχος των υποχωρήσεων γίνεται 

δηλαδή με την τοποθέτηση επί του απορριμματικού αναγλύφου των μαρτύρων οι οποίοι 

παρακολουθούν τις μετακινήσεις των απορριμμάτων κατά τους άξονες x,y,z σε κάναβο 50 περίπου 

μέτρων. 

 

Η συχνότητα μετρήσεων στους μάρτυρες θα είναι στην αρχή μηνιαία από την έναρξη των 

εργασιών ως την περάτωσή τους, στη συνέχεια τριμηνιαία για ένα έτος και τέλος 6μηνιαία μέχρι το 

πέρας της επιτήρησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η αξιοποίηση των αρχικών 
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μετρήσεων για τον έλεγχο των θεμελιώσεων και των διαμορφώσεων που θα γίνουν κατά τις 

εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Οι μετρήσεις σταματούν όταν η διαφορά μεταξύ δυο 

γειτνιαζόντων μαρτύρων καθίζησης είναι μικρότερη της οριακής τιμής του εξαμήνου.  

 

Μετεωρολογικά δεδομένα 

Έλεγχος μετεωρολογικών στοιχείων 

Οι μετεωρολογικές συνθήκες παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε ένα 

ΧΥΤΑ. Ο ΧΥΤΑ Σητείας διαθέτει μετεωρολογικό σταθμό της GLOBAL WATER από την εταιρία 

ENCO. Ο σταθμός διαθέτει δικό του αυτόνομο, data logger και software για μεταφορά 

αποτελεσμάτων σε PC μέσω σειριακής θύρας RS 232. Η μετάδοση των αποθηκευμένων 

μετρήσεων γίνεται off-line, από τον ενσωματωμένο data logger σε PC.  

Οι παράμετροι και η συχνότητα καταγραφής τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Φάση λειτουργίας Φάση μεταφροντίδας 

Ύψος ατμοσφαιρικών  κατακρημνισμάτων Καθημερινά Καθημερινά, προστίθεται 

στις μηνιαίες τιμές 

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

Διεύθυνση και ένταση κυριαρχούντος 

ανέμου 

Καθημερινά Δεν απαιτείται 

Εξάτμιση Καθημερινά Καθημερινά, προστίθεται 

στις μηνιαίες τιμές 

Ατμοσφαιρική υγρασία (ώρα 14.00 ΩΚΕ) Καθημερινά Μηνιαίος μέσος όρος 

Εργαστηριακός Εξοπλισμός ΧΥΤΑ  

Φορητοί αναλυτές βιοαερίου Geometrical Instruments GA94 

 Η παρακολούθηση του βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Σητείας γίνεται με τη χρήση του φορητού αναλυτή 

βιοαερίου GA94 της εταιρείας Geometrical Instruments. Ο αναλυτής είναι βαθμονομημένος και 

περιλαμβάνει τσάντα προστασίας, σωλήνα, υδατοπαγίδα, φίλτρο εισόδου, επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία και φορτιστή.  

Με το συγκεκριμένο φορητό αναλυτή επιτυγχάνονται τα παρακάτω: 

 Μέτρηση και αποθήκευση δεδομένων για τις συγκεντρώσεις CH4, CO2 και O2- ένδειξη του 

κατώτερου ορίου έκρηξης (LEL) 

 Μέτρηση και αποθήκευση δεδομένων βαρομετρικής και σχετικής πίεσης  
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 Μέτρηση και αποθήκευση δεδομένων για την θερμοκρασία του αερίου (με την προσθήκη 

κατάλληλου εργαλείου μέτρησης θερμοκρασίας) 

Σε περίπτωση που είτε τα επίπεδα της συγκέντρωσης του μεθανίου -  διοξειδίου του άνθρακα 

βρίσκονται πάνω από τα επιτρεπτά όρια είτε η συγκέντρωση του οξυγόνου κάτω από τα επιτρεπτά 

όρια, ο αναλυτής προειδοποιεί τον χρήστη βγάζοντας ένδειξη στην οθόνη που αναβοσβήνει. Η 

ένδειξη σταματά μόνο όταν ο χρήστης βρεθεί σε περιοχή όπου οι συγκεντρώσεις του CH4, CO2, O2 

δεν είναι επικίνδυνες. 

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης που δόθηκε μαζί με τον φορητό αναλυτή. Σε 

γενικές γραμμές ωστόσο το όργανο είναι ιδιαίτερα εύχρηστο καθώς αφού γίνουν οι απαραίτητες 

ρυθμίσεις και η βαθμονόμηση του, μέσα στο κύριο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη υπάρχει η 

επιλογή Read Gas Levels-  όπου εμφανίζεται η περιεκτικότητα του μεθανίου, διοξειδίου του 

άνθρακα και του οξυγόνου και η ατμοσφαιρική πίεση.  

 

Σταθμήμετρο υπογείων υδάτων  

Οι μετρήσεις της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και των στραγγισμάτων  γίνονται με 

σταθμήμετρο 100 m και για τους δύο ΧΥΤΑ. Το σταθμήμετρο είναι της εταιρείας Geometrical 

Instruments και είναι εφοδιασμένο με μηχανικό βομβητή. Το υλικό κατασκευής του είναι ανθεκτικό 

PVC ενώ ο σκελετός του είναι χαλύβδινος με εποξική βαφή και προστατευτική κάλυψη από 

συνθετικό υλικό. 

Η χρήση του συγκεκριμένου σταθμημέτρου είναι αρκετά εύκολη καθώς μόλις το αισθητήριο έρθει 

σε επαφή με το υγρό, δίνεται ένα ηχητικό και οπτικό σήμα (βομβητής και λυχνία LED) όπου 

απεικονίζεται το βάθος που βρίσκεται το νερό.  

Επιπλέον, στο τύμπανο διαθέτει ενσωματωμένο κομβίο ρύθμισης της ευαισθησίας του αισθητηρίου 

για προσαρμογή σε διαφορετικές αγωγιμότητες του νερού. 

 

Δειγματολήπτες για λήψη δειγμάτων από μεγάλη βάθη- Ανέμη με συρματόσχοινο των 100m 

επικαλυμμένο teflon 

Και οι δύο ΧΥΤΑ είναι εξοπλισμένοι από ένα σετ εικοσιτεσσάρων δειγματοληπτών τύπου DPB36 

της εταιρείας Geometrical Instruments. Κάθε δειγματολήπτης έχει χωρητικότητα  1lt και είναι 

κατασκευασμένος από PE.  

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνει τον δειγματολήπτη σε στάθμη της επιλογής του.  

Για την καθέλκυση των δειγματοληπτών στην επιθυμητή στάθμη χρησιμοποιείται ανέμη με 

συρματόσχοινο επικαλυμμένο με teflon. Το νήμα που μετακινεί το δείγμα είναι αριθμημένο με 

ενδείξεις σε m ώστε να επιλέγεται το βάθος όπου θα πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία. Ο ΧΥΤΑ 

Σητείας διαθέτει ανέμη με συρματόσχοινο των 100m. 
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Έλεγχος δομής και σύνθεσης απορριμματικού όγκου 

Ετησίως θα πρέπει σε ετήσια βάση να προσδιορίζεται η δομή και η σύνθεση του όγκου της 

υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29407/02-Παράρτημα ΙΙΙ παρ. Β5. 

Ειδικότερα θα προσδιορίζεται η επιφάνεια που έχει καλυφτεί με απόβλητα, ο όγκος και η σύνθεση 

των αποβλήτων, η μέθοδος απόθεσης, ο χρόνος και η διάρκεια απόθεσης και θα υπολογίζεται η 

απομένουσα διαθέσιμη χωρητικότητα. 

Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης ζητείται συχνότερη παρακολούθηση του όγκου των 

αποθέσεων κατά τα προβλεπόμενα στην ΕΣΥ. 

 

4.8 Συντήρηση έργων ΧΥΤΑ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης για την 

απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

Οι εργασίες συντήρησης, μπορεί να είναι τακτικές ή έκτακτες, και χωρίζονται σε δύο γενικές 

κατηγορίες: 

• Εργασίες συντήρησης γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδομής 

• Εργασίες συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 

Η τακτική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται βάση συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο θα 

διαθέτει ο Ανάδοχος στα αρχεία του. 

 

 

4.9 Τεχνικές εκθέσεις 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί και να καταθέτει τις 

τεχνικές αναφορές και εκθέσεις προς τους κατά περίσταση αρμόδιους φορείς, οι οποίες 

απαιτούνται από την υφιστάμενη Νομοθεσία και αφορούν σε πληροφορίες για τη λειτουργία του 

Χ.Υ.Τ.Α.  και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

Με βάση τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί μητρώο λειτουργίας, συντήρησης, 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ΧΥΤΑ. Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα 

στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης του ΧΥΤΑ και θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων 

υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν. 

Τέλος, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις ανανεώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης: 

1. της άδειας διάθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/2002 

2. της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

Επίσης, θα πρέπει να φροντίζει για την έκδοση – ανανέωση  όλων των υπόλοιπων αδειών που 

είναι πιθανό να απαιτηθούν. 

O Ανάδοχος θα συνδράμει τον ΕΣΔΑΚ για πιθανή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων. 
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4.10 Εκπαίδευση προσωπικού 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 

του προσωπικού, σε θέματα που θα αφορούν τις ορθές πρακτικές διάθεσης απορριμμάτων, τα 

μέτρα και όρους προστασίας περιβάλλοντος, την ασφάλεια και πρόληψη ατυχημάτων κτλ. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγματοποιείται, βάση συγκεκριμένου προγράμματος 

τακτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

 

4.11  Λειτουργία μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων  

Η λειτουργία και συντήρηση της ΜΕΣ περιλαμβάνει τόσο την λειτουργία των υφιστάμενων 

υποδομών αλλά και της νέας μονάδας αντίστροφης ώσμωσης.  

Η λειτουργία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 

• Παρακολούθηση και ρύθμιση της λειτουργίας της  

• Καταγραφή δεδομένων λειτουργίας 

• Εφαρμογή προγράμματος μετρήσεων εκροών και λοιπών αναλύσεων περιβαλλοντικού 

ελέγχου 

• Υλοποίηση προγράμματος επανακυκλοφορίας - άρδευσης για τη διάθεση των 

επεξεργασμένων στραγγισμάτων. 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


