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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει τις απαραίτητες εργασίες διαχείρισης των 
αστικών απορριµµάτων στον υφιστάµενο χώρο διάθεσης απορριµµάτων του ∆ήµου 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που βρίσκεται στην περιοχή «Ξηρόκαµπος». 
Περιλαµβάνεται η επίχωση (ταφή) και η συµπύκνωση οργανικών αποδοµήσιµων 
υλικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης, µε στρώµατα ανόργανης ύλης ως φυσικές γαίες, 
καθώς και η προµήθεια και µεταφορά των απαραίτητων αδρανών υλικών και 
προϊόντων εκσκαφών για το σκοπό αυτό . 

 
Για τους υπολογισµούς της παρούσας µελέτης λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω : 
1. η αύξηση του όγκου των απορριµµάτων λόγω της παύσης λειτουργίας 

όλων των υπολοίπων Χ.Α.∆.Α. του νησιού και της υποχρεωτικής διάθεσης όλων των 
στερεών απορριµµάτων του νησιού στον Χ.Α.∆.Α. στον «Ξηρόκαµπο». 

2. η διαρκώς αυξανόµενη ποσότητα των ανακυκλώσιµων υλικών  όπως 
χαρτιά, γυαλικά, πλαστικά και µεταλλικά υλικά συσκευασίας, τα οποία αποστέλλονται 
εκτός νησιού σύµφωνα µε τη σύµβαση συνεργασίας που έχει ο ∆ήµος µε την Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης- Ανακύκλωσης για τη συλλογή, διαχείριση και µεταφορά 
ανακυκλώσιµων υλικών στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών Αττικής στα 
πλαίσια του Ν. 2939/2001 περί «Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών» και της ΚΥΑ 
69728/824/1966. Σε κάθε περίπτωση που διατίθενται τέτοια υλικά στον Χ.Α.∆.Α., αυτά 
εναποτίθενται στον διαµορφωµένο ξεχωριστό χώρο «Μεταφόρτωσης και προδιαλογής» 
των ανακυκλώσιµων υλικών και κατά συνέπεια ο συνολικός όγκος των απορριµµάτων 
για διαχείριση-επίχωση είναι µικρότερος. 

 
Η εφαρµοζόµενη διαχείριση µε την επιµελή επίχωση (υγειονοµική ταφή) των 

αστικών απορριµµάτων (µέθοδος landfill) έχει αποδώσει τα µέγιστα µέχρι σήµερα, 
ειδικά όσον αφορά την αποφυγή αυταναφλέξεων στον σκουπιδότοπο µε τις 
συνακόλουθες επιπτώσεις από τον καπνό, τόσο στην δηµόσια υγεία των δηµοτών και 
επισκεπτών, όσο και στην εικόνα του ∆ήµου και γενικότερα του νησιού.  

 
Οι κυριότερες εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη είναι οι 

παρακάτω : 
� Προεπιλογή της θέσης διάθεσης κάθε είδους απορριµµάτων κατ’ οικονοµία χώρου. 
� ∆ιαχωρισµός των εισερχόµενων φορτηγών στο χώρο απορριµµάτων ανάλογα µε το 

δηλωθέν είδος και περιεχόµενο του φορτίου των σε κατάλληλη θέση απόρριψης. 
� Προώθηση και διάστρωση του συνόλου των αστικών απορριµµάτων που 

µεταφέρονται µε απορριµµατοφόρα οχήµατα, σε στρώσεις, µε σχετική συµπίεση.  
� Μεταφορά επαρκούς ποσότητας αδρανών υλικών και κατάλληλης ποιότητας 

προϊόντων εκσκαφών επί τόπου στον ΧΑ∆Α. 
� Επίχωση - επικάλυψη του συνολικού όγκου των απορριµµάτων µε κατάλληλα 

ανόργανα υλικά σε στρώσεις ικανοποιητικού πάχους. 
� Επαναλαµβανόµενη συµπίεση του συνόλου (απορριµµάτων και επίχωσης), µε 

στόχο τη δηµιουργία σταθερού γηπέδου για να αποφύγουµε το σχηµατισµό κενών 
µέσα στη µάζα. 



 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω απαιτείται σε καθηµερινή βάση, χρήση των παρακάτω 

χωµατουργικών µηχανηµάτων : 
 
� ερπυστριοφόρος προωθητήρας, κατάλληλος για κίνηση σε έδαφος µε υψηλή 

συγκέντρωση αιχµηρών αντικειµένων (γυαλιά, καρφιά, µεταλλικά θραύσµατα)  
� λαστιχοφόρος φορτωτής, κατάλληλος για ταχεία προώθηση και διάστρωση 

απορριµµάτων. 
� περιστροφικός εκσκαφέας (τσάπα), µε δυνατότητα εκσκαφής και φόρτωσης γαιών, 

αδρανών κλπ. υλικών.  
� ανατρεπόµενο φορτηγό, µεταφορικής ικανότητας τουλάχιστον 15τ. για τη µεταφορά 

αδρανών υλικών από λατοµεία, εργοτάξια, κλπ. 
 
Βασικό ρόλο στην επιτυχία της προτεινόµενης µεθόδου παίζει κατ’ αρχήν η 

επιµελής προδιαλογή, η προετοιµασία των θέσεων απόρριψης και κυρίως η επί 
ηµερησίας βάσεως εργασία ταφής των αστικών απορριµµάτων, διαφορετικά το θέµα 
εξελίσσεται σε ελεύθερη απόρριψη. 
 
Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη : 
1. Προδιαλογή των απορριµµάτων κατά την είσοδό τους στο χώρο, σε τρεις µεγάλες 

κατηγορίες : 
� Αστικά απορρίµµατα όπου περιλαµβάνονται αποδοµήσιµα οργανικά υλικά, 

ζωϊκής και φυτικής προέλευσης, 
� Χωµατουργικά υλικά, προϊόντα εκσκαφών, αδρανή υλικά, υλικά κατεδαφίσεων, 

εξόρυξης, 
� Βιοµηχανικά προϊόντα αυτοκινητοβιοµηχανίας, ηλεκτρικές συσκευές, µεταλλικά 

είδη, ογκώδη αντικείµενα.  
 

2. Εκτίµηση των απαιτούµενων ποσοτήτων χωµατουργικών υλικών και ορθολογική 
διαχείριση, έτσι ώστε, σε περιπτώσεις που θα προσκοµίζονται υπερεπαρκείς 
ποσότητες χωµατουργικών υλικών, προβλέπεται αποθεµατοποίηση, ενώ σε 
αντίθετες περιπτώσεις, απαιτείται προµήθεια και µεταφορά µε φορτηγά, 
κατάλληλων αδρανών υλικών από Λατοµεία, εργοτάξια, κλπ.  
 

3. Ειδικά η ταφή των ζωικών υποπροϊόντων και µόνο των ∆ηµοτικών Σφαγείων, της 
κατηγορίας 2 και 3 που προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
1774/2002/ΕΚ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει για αποµακρυσµένες 
περιοχές όπως τα νησιά, θα γίνεται από τον εργολάβο ταφής απορριµµάτων µε 
ιδιαίτερη επιµέλεια για πλήρη επικάλυψη µε κατάλληλα υλικά, σε διακεκριµένες 
κατάλληλες θέσεις. Η παραπάνω διαδικασία θα γίνεται και µόνο για τις κατηγορίες 
των υποπροϊόντων, των οποίων αρµοδίως έχει επιτραπεί αυτού του είδους η 
απόρριψη, χωρίς ευθύνη της Τεχνική Υπηρεσίας. 

 
4. Η διάθεση της ιλύος των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου 

Νάξου, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα και αναφερόµενα στην Μ.Π.Ε. «Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας ακαθάρτων και πεδινών κοινοτήτων στο Λιβάδι», η οποία εγκρίθηκε 
µε την ΚΥΑ 121794/97 όπως ανανεώθηκε και ισχύει έως σήµερα, θα  
πραγµατοποιείται στον συγκεκριµένο χώρο, ως η µόνη αναγκαία λύση για τη 
διάθεσή της, δεδοµένου ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (µη διάθεση ή 
διάθεση σε άλλο χώρο), δηµιουργούνται µείζονα προβλήµατα τόσο στη λειτουργία 
του ΒΙΟ.ΚΑ., όσο και εν γένει στο περιβάλλον.  
Σηµειώνεται ότι η διάθεση ιλύος στον Χ.Α.∆.Α. αποτελεί προσωρινή µόνο λύση, 
µέχρι την κατοχύρωση µιας µονιµότερης λύσης διάθεσης. Μια τέτοια και ίσως η 



πλέον ενδεδειγµένη λύση θα ήταν η διάθεση και χρησιµοποίηση της ιλύος στην 
γεωργία. 
 

5. Εκτέλεση εργασιών σε διακεκοµµένο ωράριο, ανάλογα µε τις ανάγκες του χώρου, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, σύµφωνα µε τη µελέτη και έως την ώρα 
κλεισίµατος του σκουπιδότοπου. 

 
Τέλος επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα ασφαλείας µε µέριµνα και µε ευθύνη του εργολάβου και για την αποφυγή 
διαφυγής απορριµµάτων ή ιλύος στη θάλασσα. 

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες σύµφωνα και µε το 

άρθρο 1.6 του Π.∆.28/80 ανέρχεται στο ποσό των €190.000,00 πλέον ΦΠΑ 9%. 
 
 

Νάξος, Μάρτιος 2011 
Συντάχθηκε 

 
 
 

Τριαντάφυλλος Μιχαήλ 
Μηχανολόγος Μηχανικός  


