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1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η επέκταση του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Υπολειμμάτων Άμφισσας, καθώς και των απαιτούμενων υποστηρικτικών έργων (εσωτερική
οδοποιία κλπ). Η επέκταση του Χ.Υ.Τ. προβλέπεται να χωροθετηθεί σε όμορη θέση του
υφιστάμενου Χ.Υ.Τ. μέσα στο γήπεδο όπου έχει κατασκευαστεί και βρίσκεται σε δοκιμαστική
λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (κομποστοποίησης) της Φωκίδας και ο
Χ.Υ.Τ., στη θέση «Βαρτός» της Τ.Κ. Ελαιώνα, Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών.
Αφορά στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων υποστηρικτικών και κύριων μελετών για την
υλοποίηση του έργου της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Άμφισσας. Η
επέκταση του ΧΥΤ Άμφισσας αποτελεί απαραίτητη υποδομή για την ορθή λειτουργία της
«Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)» στη θέση “Βαρτός” του Δήμου Δελφών Π.Ε.
Φωκίδας» (Υ/Ε 1 της Πράξης με MIS 5001154) η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία
και προβλέπεται να αναβαθμιστεί (έργο Α΄ χρηματοδοτικής προτεραιότητας) με την προσθήκη
μηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων για την υποδοχή
και επεξεργασία όλων των ρευμάτων, με αποτέλεσμα στον ΧΥΤ να οδηγείται το υπόλειμμα
των μεθόδων επεξεργασίας των εισερχόμενων αστικών αποβλήτων των εξυπηρετούμενων
Δήμων. Σημειώνεται ότι η μελέτη για την αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας με την
προσθήκη μηχανικής διαλογής για την επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων με στόχο
την ταφή του υπολείμματος από τα ρεύματα επεξεργασίας υλοποιείται με την πράξη
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ» (MIS 5010185).
Η μελέτη για την επέκταση του ΧΥΤΥ κρίνεται απαραίτητη καθώς θα συμβάλλει στην
υλοποίηση ενός έργου που αποτελεί την επέκταση τμήματος, του χώρου ασφαλούς τελικής
διάθεσης του υπολείμματος της μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων Άμφισσας,
συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του
οικείου ΠΕΣΔΑ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία είναι
εναρμονισμένα στις απαιτήσεις των διατάξεων της ευρωπαϊκής (Οδηγία 2008/98/ΕΚ) και
εθνικής νομοθεσίας [Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’24)].
Το παρόν τεύχος του Φακέλου μελέτης έχει ως αντικείμενο την περιγραφή των δεδομένων και
στοιχείων για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».
Η μελέτη αφορά στον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ.
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Η παρούσα μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και διεθνείς
προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες της περιοχής μελέτης και τους
σύγχρονους κανόνες και εξέλιξης της τεχνολογίας παρόμοιων έργων.
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επιμέρους μελετών:
1) Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη
2) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου.
3) Οριστική του έργου, στην οποία θα συγκαταλέγονται οι εξής μελέτες:
 Υδραυλική Μελέτη
 Χημικοτεχνική Μελέτη
 Η/Μ Μελέτη
 Στατική Μελέτη
4) Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου.
5) Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου
2.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Η έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης και κατασκευής του έργου για την επέκταση του
ΧΥΤΥ Άμφισσας είναι έργο αρμοδιότητας του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και αποτελεί
απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού συστήματος
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ειδικά για τους εξυπηρετούμενους Δήμους της περιοχής του
έργου.
Η ΜΕΑ (κομποστοποίηση) και ο ΧΥΤΥ Άμφισσας (YE 1 της Πράξης με κωδικό MIS 5001154)
έχουν ολοκληρωθεί και η μονάδα κομποστοποίησης βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ενώ
ο ΧΥΤΥ έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία. Τον Μάρτιο του 2020, υπεγράφη η σύμβαση με τον
Ανάδοχο εκπόνησης της μελέτης για την αναβάθμιση της μονάδας (ΥΕ 1 της Πράξης με κωδικό
MIS 5010185), που με την υλοποίηση της, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των
αποβλήτων που θα καταλήγουν στον ΧΥΤΥ, καθώς θα οδηγείται προς ταφή το υπόλειμμα από
τα εισερχόμενα ρεύματα της εγκατάστασης.
Από την έναρξη λειτουργίας του, στην εγκατάσταση οδηγούνται τα απορρίμματα του Νομού
Φωκίδας με εξυπηρετούμενους Δήμους τους Δήμους Δελφών και Δωρίδας. Με την υλοποίηση
των μελετών για την αναβάθμιση της μονάδας, ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός θα
περιλαμβάνει επιπλέον τον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, ενώ παράλληλα θα
προκύψει και μια μεταβατική περίοδος όπου στην εγκατάσταση θα οδηγούνται προσωρινά,
ποσότητες απορριμμάτων από Δήμους επιπλέον των εξυπηρετούμενων, για λόγους
διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της προστασίας τους περιβάλλοντος και προκειμένου
να δοθεί προσωρινή λύση σε περιοχές που δε διαθέτουν εγκαταστάσεις διαχείρισης των
απορριμμάτων τους.
Πιο συγκεκριμένα:
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Σύμφωνα με τις με αρ. 288/2019 και 329/2019 Αποφάσεις του ΔΣ ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας η
εγκατάσταση θα απαιτηθεί να παραλαμβάνει προσωρινά ποσότητες απορριμμάτων δήμων
εκτός της εξυπηρετούμενης περιοχής (Δήμος Αιγιαλείας και Δήμος Δυτικής Μάνης) για την
οποία έχει σχεδιαστεί λειτουργώντας ως ΧΥΤΑ κατά παρέκκλιση της ισχύουσας ΑΕΠΟ,
προσωρινά και μέχρι να δημιουργηθεί η εγκατάσταση ολοκληρωμένης διαχείρισης
απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, έτσι ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη διάθεση
αποβλήτων στην περιοχή για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Με τις υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/77251/1679/11-08-2020 και υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/77253/1680/11-082020 Αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 3359/2020) ,
αποφασίστηκε η προσωρινή διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων
Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας και Δυτικής Μάνης Νομού Μεσσηνίας σε ΧΥΤΑ περιοχής ευθύνης
του Φορέα. Συγκεκριμένα οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούν στην προσωρινή διαχείριση
απορριμμάτων και τη μεταφορά τους στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ) στην θέση
«Βαρτός» της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις η εγκατάσταση θα δέχεται απορρίμματα από τους εν
λόγω δήμους για μεταβατική περίοδο, τα οποία θα οδηγούνται προς ταφή για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Η ταφή των απορριμμάτων στην εγκατάσταση του ΧΥΤ Άμφισσας αφορά αποκλειστικά στην
εξυπηρέτηση των εξής Δήμων:


Δήμος Δυτικής Μάνης : για ποσότητα 4000 tn μέχρι και τη λειτουργία του ΣΔΙΤ
Πελοποννήσου που εκτιμάται να έχει ολοκληρωθεί σε μια 2ετία.



Δήμος Αιγιαλείας : για ποσότητα 5000 tn/y

Επιπροσθέτως, προκειμένου να δοθεί προσωρινή λύση στο θέμα κορεσμού υφιστάμενων
εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα και μέχρι την
υλοποίηση των νέων σχεδιαζόμενων έργων, και για να αποφευχθούν κίνδυνοι της δημόσιας
υγείας και του περιβάλλοντος θα υλοποιηθεί μια μεταβατική περίοδος διαχείρισης των
απορριμμάτων του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας. Συγκεκριμένα, μέχρι την ολοκλήρωση της
ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Λαμίας που βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης της μελέτης, στην εγκατάσταση
της Άμφισσας θα οδηγούνται τα απορρίμματα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας για λόγους
αποφόρτισης της κορεσμένης εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Λαμίας όπου οδηγούνται μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με τα ζυγολόγια των τελευταίων ετών του ΧΥΤΑ Λαμίας, η μέση ετήσια ποσότητα του
Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας κυμαίνεται σε 3100 tn/y.
Στην υφιστάμενη εγκατάσταση, τα υπολείμματα των στερεών αποβλήτων που θα προκύπτουν
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μετά την επεξεργασία των οργανικών υλικών, θα καταλήγουν μαζί με τα σύμμεικτα
απορρίμματα του πράσινου κάδου, για διάθεση στον υφιστάμενο ΧΥΤΥ ετήσιας δυναμικότητας
κατά μέσο όρο 20.000 tn/έτος και συνολικής δυναμικότητας 362.487 m3 (Α' ΦΑΣΗ-13 ΕΤΗ).
Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της μονάδας και της προσθήκης της μηχανικής
διαλογής, στον ΧΥΤΥ θα οδηγείται αποκλειστικά το υπόλειμμα της επεξεργασίας των
σύμμεικτων και των οργανικών προδιαλεγμένων απορριμμάτων.
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υφιστάμενου έργου
(Α.Π. ΑΕΠΟ 5323/234402/13-11-2012 - ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡ10-ΚΑ4 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει με τις Α.Π. οικ.: 6058/271294/27-12-2012 - Β4ΜΓΟΡ10-3ΚΒ και Α.Π. οικ.:
5706/262638/16-12-2014 - ΑΔΑ: 7177ΟΡ10-Σ0Λ), ο ΧΥΤΥ (Α και Β φάση) θα έχει συνολική
χωρητικότητα περί τα 600.000 m3. Η Α’ φάση που έχει ήδη κατασκευαστεί έχει χωρητικότητα
περί τα 360.000 m3 και εκτείνεται σε χώρο 24 στρεμμάτων.
Η προβλεπόμενη Β’ Φάση του Χ.Υ.Τ.Υ. θα χωροθετηθεί σε έκταση 16 στρεμμάτων πλησίον του
υφιστάμενου ΧΥΤΥ και θα έχει συνολική χωρητικότητα περί τα 250.000 m3

και θα

παραλαμβάνει το υπόλειμμα μετά την επεξεργασία του συνόλου των απορριμμάτων των
Δήμων του Νομού Φωκίδας και του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας της τάξης των
14.500 τόνων/έτος το οποίο θα είναι σε κάθε περίπτωση ≤45% των εισερχομένων
απορριμμάτων.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι έως την ολοκλήρωση των έργων επεξεργασίας απορριμμάτων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Λαμίας, θα οδηγούνται στην εγκατάσταση ποσότητα
4000 tn απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης, ποσότητα 5000 tn/y απορριμμάτων του
Δήμου Αιγιαλείας και τα απορρίμματα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας (3100 tn/y).
Η μεταβατική αυτή περίοδος, με προσωρινή διαχείριση απορριμμάτων των ανωτέρω Δήμων
(Δυτικής Μάνης, Αιγιαλείας και Αμφίκλειας – Ελάτειας), θα επιταχύνει την πλήρωση του
υφιστάμενου ΧΥΤΥ, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη της υλοποίησης της μελέτης για την
επέκταση του ΧΥΤ (Β φάση).
Η επέκταση του ΧΥΤΥ Άμφισσας θα συμβάλει στα εξής:
1) Αύξηση της διάρκειας ζωής στα έργα Διαχείρισης Αποβλήτων στην περιοχή, λαμβάνοντας
υπόψη ότι θα προωθείται προς ταφή μόνο το υπόλειμμα,
2) Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
3) Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας απέναντι στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία
ως προς την τελική διάθεση των υπολειμμάτων.
3.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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3.1

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η θέση όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δελφών (Τ.Κ. Ελαιώνα της Δ.Ε. Άμφισσας,
του Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας). Η θέση έχει το τοπωνύμιο «Βαρτός» και βρίσκεται 3km
Βορειοδυτικά του Ελαιώνα και 4km Βορειοανατολικά της πόλης της Άμφισσας. Απέχει μόλις
1.330m από την επαρχιακή οδό Λαμίας – Άμφισσας, ενώ δεν είναι ορατό από το δρόμο.
Βρίσκεται εκτός ορίων σχεδίου οικισμού και εκτός οποιασδήποτε άλλης περιοχής με
θεσμοθετημένες χρήσεις γης (π.χ. Ζ.Ο.Ε., ΒΙ.ΠΕ./ΒΙ.ΠΑ., κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους
και μνημεία, κλπ.). Επίσης, βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών ως προς το φυσικό
περιβάλλον (π.χ. περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000,
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, περιοχές Ramsar, κλπ).
Για την πρόσβαση δε στον υφιστάμενο χώρο υπάρχει ασφαλτοστρωμένη οδός, και κόμβος
διασύνδεσης της Ε.Ο. Άμφισσας Γραβιάς με την οδό προσπέλασης στην εγκατάσταση.

Εικόνα 1 Θέση προτεινόμενου έργου επέκτασης ΧΥΤΥ Άμφισσας
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3.2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο ΧΥΤΥ Άμφισσας ξεκίνησε να λειτουργεί δοκιμαστικά

τον Ιούνιο του 2020 όταν

κατασκευάστηκαν τα Α και Β κύτταρα (Α΄φάση ΧΥΤΥ) και το 2021 τέθηκε σε κανονική
λειτουργία. Εξυπηρετούμενοι δήμοι της υφιστάμενης εγκατάστασης είναι οι Δήμοι του Ν.
Φωκίδας (Δ. Δελφών και Δ. Δωρίδας) ενώ στον σχεδιασμό για την αναβάθμιση της μονάδας
επεξεργασίας απορριμμάτων με προσθήκη μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας για τα
σύμμεικτα απορρίμματα προγραμματίζεται ότι από τις εγκαταστάσεις θα εξυπηρετείται και ο
Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας.
Η επέκταση του ΧΥΤΥ, πρόκειται να κατασκευαστεί μέσα στο γήπεδο πλησίον του υφιστάμενου
ΧΥΤΥ, σε χώρο περί των 16 στρεμμάτων. Η συνολική έκταση του γηπέδου αυτού είναι περίπου
140 στρέμματα, χαρακτηρίζεται δημόσια δασική και έχει παραχωρηθεί με βάση το από 08-062015 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης σε δημόσια δασική έκταση μεταξύ του Δασαρχείου
Άμφισσας και του τότε Σ.Δ.Α.Ν.Φ. (νυν Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ως καθολικός
διάδοχος).
Στον υφιστάμενο ΧΥΤΥ, έχουν κατασκευαστεί όλα τα αναγκαία και προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία έργα υποδομής τα οποία θα εξυπηρετήσουν εν μέρει τη λειτουργία και της
επέκτασής του (γεφυροπλάστιγγα, σύστημα έκπλυσης τροχών κλπ).
Η υφιστάμενη εγκατάσταση που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία θα παραλαμβάνει τα
απορρίμματα των Δήμων του Ν. Φωκίδας, καθώς και τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα τους.
Με την αναβάθμιση της ΜΕΑ και της προσθήκης της μηχανικής επεξεργασίας προβλέπεται
στον σχεδιασμό να εξυπηρετείται στην εγκατάσταση και ο Δήμος Διστόμου-ΑράχωβαςΑντίκυρας. Συνεπώς η λεκάνη επέκτασης του ΧΥΤΥ, θα δέχεται το 100% του υπολείμματος των
απορριμμάτων του Ν. Φωκίδας (Δήμος Δελφών και Δήμος Δωρίδας), καθώς και του Δ.
Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. Το συνολικό βάρος των απορριμμάτων που θα εισέρχονται
στην εγκατάσταση

εκτιμάται σε 14.500 tn/έτος, η δυναμικότητα της μονάδας

κομποστοποίησης είναι 5000 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα από τα προγράμματα ΔσΠ
των εξυπηρετούμενων Δήμων και 1250 tn/έτος πράσινα απόβλητα, ενώ η ποσότητα που θα
οδηγείται για ταφή (υπόλειμμα ΜΕΑ μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας) εκτιμάται σε
κάθε περίπτωση ≤ 45% των εισερχόμενων απορριμμάτων και θα οριστικοποιηθεί μετά την
εκπόνηση των μελετών που υλοποιούνται για την ωρίμανση της αναβάθμισης της μονάδας.
Ο βαθμός συμπίεσης των απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Υ. κυμαίνεται από 0,7 – 0,9 tn/m3. Για τη
διαστασιολόγηση του υπό μελέτη χώρου θα ληφθεί βαθμός συμπίεσης 0,7 tn/m3.
Επίσης, τα απορρίμματα επικαλύπτονται με χώμα, σε ημερήσια βάση, σε ποσοστό 15% του
συνολικού όγκου τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ οικ. 114218/97, ΦΕΚ
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1016Β).
Οι υπολογισμοί για τη διαμόρφωση της λεκάνης του ΧΥΤΥ θα γίνουν λαμβάνοντας συμπίεση
εντός του ΧΥΤΥ ίση με 0,7 tn/m3 και 15% κ.β. συντελεστή ημερήσια χωματοκάλυψης. Ο
διαθέσιμος χώρος για την επέκταση είναι περί τα 16 στρέμματα και η λεκάνη θα είναι
χωρητικότητας περί τα 250.000 m3.
Η επέκταση του ΧΥΤΥ θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της
νομοθεσίας και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
-

Διαμόρφωση λεκάνης ΧΥΤΥ
Για τη σωστή και ορθολογική λειτουργία του χώρου η διαμόρφωση του πυθμένα θα
γίνει με στόχο τη δημιουργία ήπιων κλίσεων για διευκόλυνση των εργασιών και της
κίνησης των οχημάτων σε αυτόν. Θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές μέχρι βάθος όπου
δε θα διαταράσσεται το στεγανό υπόβαθρο του χώρου, επιδιώκοντας την
εξισορρόπηση των χωματισμών εκσκαφής με τα απαιτούμενα υλικά για τη λειτουργία
του ΧΥΤΥ. (επικάλυψη των απορριμμάτων). Κατά τις εργασίες διαμόρφωσης των
εκάστοτε επιμέρους κυττάρων θα δημιουργηθεί πυθμένας κλίσης τουλάχιστον 5% για
ελεύθερη ροή των στραγγισμάτων προς τη δεξαμενή συλλογής τους.
Για την λεκάνη επέκτασης του ΧΥΤΥ θα εξεταστεί η δυνατότητα συναρμογής με τον
υφιστάμενο χώρο υγειονομικής ταφής. Η επιφάνεια κάθε κυττάρου δε θα υπερβαίνει
τα 30 στρέμματα και το μέγιστο ύψος απορριμματικού αναγλύφου δε θα υπερβαίνει
τα 20 μέτρα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, γίνεται σχεδιασμός με διαμόρφωση
γειτονικών κυττάρων, ικανής χωρητικότητας να παραλάβουν την σχεδιαζόμενη
ποσότητα υπολείμματος της επέκτασης του ΧΥΤΥ.

-

Στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών
Για τη σωστή και ορθολογική λειτουργία του ΧΥΤΥ απαιτείται ο σχεδιασμός ενός
ολοκληρωμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου συστήματος στεγανοποίησης ώστε
να αποφεύγεται η διαφυγή ρυπαντών (διηθήματα και βιοαέριο) προς τον
περιβάλλοντα χώρο. Το σύστημα στεγάνωσης θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
της νομοθεσίας για τους χώρους υγειονομικής ταφής:
• Την από 05.03.97 ‘‘Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων’’
• Την 96/C59/01 Κοινή θέση αριθμ. 4/96 του Συμβουλίου
• Την Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής
ταφής αποβλήτων
•

Την

ΚΥΑ

114218/1997

(ΦΕΚ

1016/Β/17-11-1997)
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πλαισίου

Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
• Την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002) ‘‘Μέτρα και όροι για την
υγειονομική ταφή των αποβλήτων’’
-

Έργα συλλογής στραγγισμάτων και μεταφοράς τους στην ΕΕΣ. Κατά τη μελέτη θα
εξεταστεί αν η υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων επαρκεί για
τη διαχείριση των στραγγισμάτων από την επέκταση ή αν απαιτείται
αναβάθμισή/επέκτασή της.

-

Προβλέπονται τα απαιτούμενα έργα συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων με
κατασκευή δεξαμενών και δικτύου συλλογής υγρών αποβλήτων σε όλη την έκταση,
από τον χώρο των νέων κυττάρων, έως και την ΕΕΣ
Τα έργα συλλογής των στραγγισμάτων θα σχεδιαστούν με κατάλληλες κλίσεις ώστε να
διευκολύνουν τη συλλογή και παροχέτευση των στραγγισμάτων εκτός της λεκάνης του
κυττάρου του ΧΥΤΥ. Το ίδιο το σύστημα συλλογής αποτελείται από δίκτυο αγωγών
τοποθετημένων κατά τέτοιο τρόπο στον πυθμένα και τα πρανή του ΧΥΤΥ, ώστε να
καλύπτεται όλη η έκταση και να συλλέγονται στραγγίσματα από όλη την επιφάνειά του.
Για τη συλλογή των στραγγισμάτων της λεκάνης θα εξεταστεί η κατασκευή συστήματος
κύριων και δευτερευόντων διάτρητων αγωγών, όπως ισχύει στα υφιστάμενα κύτταρα
του ΧΥΤΥ.
Οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού του δικτύου συλλογής στραγγισμάτων αφορούν
στα κάτωθι:
• Διαστασιολόγηση του συστήματος για την κάλυψη της υπολογισμένης παροχής
αιχμής της λεκάνης του ενεργού ΧΥΤΥ. η οποία θα υπολογιστεί για ένταση
βροχόπτωσης με περίοδο επαναφοράς 25 ετών τουλάχιστον. Επίσης θα ελεγχθεί και η
δυσμενέστερη τιμή του μέγιστου μηνιαίου ύψους κατακρημνισμάτων της τελευταίας
25-ετίας.
• Υδραυλική επάρκεια με σκοπό την ελαχιστοποίηση της στήλης των στραγγισμάτων
και την εμφάνιση τους σε ένα μέγιστο ύψος 0,30 m πάνω από τη στρώση
στεγανοποίησης του πυθμένα.
• Χρήση υλικών με υψηλή αντοχή στα φορτία και το διαβρωτικό περιβάλλον ενός ΧΥΤΥ.
• Δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος ελέγχου και καθαρισμού του
δικτύου συλλογής.
ΕΕΣ:
Τα παραγόμενα στραγγίσματα θα συλλέγονται είτε βαρυτικά είτε με αντλία και θα
οδηγούνται σε φρεάτιο συλλογής έξω από την λεκάνη στα κατάντη του χώρου
απόθεσης. Θα είναι επισκέψιμο ώστε να επιτρέπει τη διενέργεια δειγματοληψιών στα
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παραγόμενα στραγγίσματα για τον έλεγχο της ποιότητάς τους. Από εκεί θα οδηγούνται
σε δεξαμενή συλλογής-αποθήκευσης και θα διατίθενται για επεξεργασία. Θα εξεταστεί
αν η υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας επαρκεί για τη διαχείριση των
στραγγισμάτων από την επέκταση ή αν απαιτείται αναβάθμισή/επέκτασή της.
Η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να είναι ικανή να
παραλαμβάνει υδραυλικό φορτίο που προέρχεται τόσο από τη λειτουργία του ΧΥΤΥ
αλλά και από υγρά απόβλητα από διάφορες πηγές (πλύση τροχών, κτιριακές
εγκαταστάσεις κλπ). Η μονάδα, θα έχει κατάλληλη δυναμικότητα ώστε να
επεξεργάζεται το σύνολο των υγρών αποβλήτων, θα επιτυγχάνει εκροή με πολύ
χαμηλές συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων

παρέχοντας υψηλή ευελιξία και

προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες παροχές και φορτία εισόδου.

Τα

επεξεργασμένα στραγγίσματα κατά προτεραιότητα θα επαναχρησιμοποιούνται /
ανακυκλώνονται για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων της μονάδας
κομποστοποίησης και του ΧΥΤΥ σε βιομηχανικό νερό (νερό διεργασιών, νερό
διαβροχής, νερό συστημάτων απόσμησης, νερό για παρασκευή χημικών διαλυμάτων
κλπ), θα επαναχρησιμοποιούνται για περιορισμένη άρδευση, ενώ το υπόλειμμα της
αντίστροφης ώσμωσης (άλμη) από την επεξεργασία θα ανακυκλοφορεί στον ΧΥΤΥ.
-

Έργα συλλογής βιοαερίου
Στην κυψέλη θα διατίθεται προς ταφή το υπόλειμμα της ΜΕΑ δηλαδή το υπόλειμμα
από τη μονάδα μηχανικής διαλογής που αποτελεί υλικό χαμηλής περιεκτικότητας σε
οργανικό και το υπόλειμμα από τη μονάδα ραφιναρίας του κομπόστ της ΜΕΑ που είναι
σταθεροποιημένο χωνεμένο υλικό. Θα εξεταστεί η παραγωγή βιοαερίου από τη
διάθεση του υπολείμματος στο κύτταρο προκειμένου να Θα επιλεγεί το κατάλληλο
σύστημα απαγωγής βιοαερίου για τη συλλογή και μεταφορά του στον υφιστάμενο
πυρσό καύσης της εγκατάστασης.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση του βιοαερίου στον πυρσό καύσης, θα
τοποθετηθούν φρεάτια παθητικής απαερίωσης πιθανών ποσοτήτων βιοαερίου.

-

Διαχείριση ομβρίων
Θα κατασκευαστεί περιμετρικά του απορριμματικού ανάγλυφου τάφρος απορροής
ομβρίων, καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί εντός ορίων του γηπέδου αποστραγγιστική
τάφρος ώστε να προστατεύονται τα έργα υποδομής από τα όμβρια των εξωτερικών
λεκανών.

-

Περιμετρική οδοποιία για την πρόσβαση στην λεκάνη του ΧΥΤΥ
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-

Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Όλα τα παραπάνω θα παρακολουθούνται, για τη σωστή λειτουργία τους, μέσω
ηλεκτρονικών υπολογιστών από το υφιστάμενο κτίριο διοίκησης της εγκατάστασης

-

Έργα υποδομής (εσωτερική οδοποιία,ηλεκτροφωτισμός, δίκτυο πυρόσβεσης, κλπ)
Ταυτόχρονα με το προγραφόμενο έργο θα κατασκευαστούν και όλα τα απαραίτητα
συνοδά

έργα

υποδομής,

όπως

έργα

εσωτερικής

οδοποιίας

και

λοιπών

ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων (για την πρόσβαση στην επέκταση του
ΧΥΤΥ),

υδραυλικά

έργα

(διαχείριση

στραγγισμάτων,

ύδρευση, αποχέτευση,

αποστραγγιστικά έργα), έργα συλλογής βιοαερίου, έργα ηλεκτροφωτισμού και λοιπά
έργα Η/Μ, λοιπά έργα Π/Μ, όπως χωματουργικά, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κ.α
3.3

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Όπως προαναφέρθηκε, η επέκταση του ΧΥΤΥ, προβλέπεται να δέχεται τα υπολείμματα της
αναβαθμισμένης ΜΕΑ που θα διαθέτει μηχανική και βιολογική επεξεργασία, με
εξυπηρετούμενους Δήμους τους Δήμους Δελφών, Δωρίδας και Δ. Διστόμου-ΑράχωβαςΑντίκυρας . Ακολούθως παρουσιάζονται στοιχεία με τον πληθυσμό της εξυπηρετούμενης ανά
Δήμο περιοχής σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του έτους 2011.
Πίνακας 3.1: Πραγματικός πληθυσμός εξυπηρετούμενων Δήμων (στοιχεία 2011, ΕΣΥΕ)

ΔΗΜΟΣ

Πραγματικός πληθυσμός Απογραφή 2011

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

26.716

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

13.627

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

8.188

ΣΥΝΟΛΟ

48.531

Συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 48.531
3.4
3.4.1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο χώρος του έργου αποτελεί παλαιό εγκαταλελειμμένο χώρο εξόρυξης βωξίτη. Τόσο η
επιφάνεια, όσο και το υπόβαθρο της περιοχής είναι ασβεστολιθικό, πέτρωμα που
χαρακτηρίζεται ως υδροπερατό. Το έδαφος είναι βραχώδες με έντονες κλίσεις, αλλά και

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης «Μελέτες Επέκτασης ΧΥΤΥ Άμφισσας»

Σελ. 12

πιθανές πτώσεις βράχων. Όπου υπάρχει χλωρίδα στην άμεση περιοχή, αυτή αποτελείται από
θάμνους και φρύγανα.
Σύμφωνα με την αρχική γεωτεχνική μελέτη του ΧΥΤΥ και Μονάδας Κομποστοποίησης, στις
γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, απαντήθηκαν οι ακόλουθοι σχηματισμοί:
 Τεχνητές επιχωματώσεις αμμοχαλικώδους σύστασης (μέγιστο βάθος 12.40 m)
 Κορήματα – αποσαθρώματα του ασβεστολιθικού υποβάθρου, αργιλώδους σύστασης (μέγιστο
βάθος 12.40÷13.30m).
 Ασβεστόλιθος μαργαϊκός (μέγιστο βάθος 13.30÷20.00 m)

Για την επέκταση του ΧΥΤΥ θα εκπονηθεί νέα γεωτεχνική μελέτη στην περιοχή όπου θα
χωροθετηθεί η λεκάνη απόθεσης.
Γεωλογία
Γεωλογικά η ευρύτερη περιοχή του έργου ανήκει στον ευρύτερο χώρο της γεωτεκτονικής
ζώνης Παρνασσού-Γκιώνας.
Πρόκειται για ενότητα η οποία αποτελείται κυρίως από αλπικά ιζήματα (ασβεστόλιθους)
νηριτικής φάσης με πάχος που φτάνει έως και τα 1.800m. Κύριο χαρακτηριστικό της ζώνης
αυτής είναι η ύπαρξη τριών βωξιτικών οριζόντων που αναπτύσσονται κατά μήκος της
στρωματογραφικής εξέλιξης της ζώνης οι οποίοι τυγχάνουν εντατικής εκμετάλλευσης στην
ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία των βωξιτικών οριζόντων οφείλεται σε επεισόδια ανοδικών
κινήσεων που ευνόησαν την δημιουργία παραλιακού/χερσαίου περιβάλλοντος και
σημειώθηκαν κατά τις περιόδους του Αν. Ιουρασικού (Κιμμερίδιο και Τιθώνιο 1ος και 2ος
βωξιτικός ορίζοντας) καθώς και του Μέσου Κρητιδικού (Κενομάνιο Τουρώνιο 3 ος Βωξιτικός
ορίζοντας).
Συγκεκριμένα οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντούν στην ευρύτερη περιοχή της
προτεινόμενης θέσης είναι οι εξής:
 Ασβεστόλιθοι Ρουδιστοφόροι (K7-8)
 Ανωκρητιδικό αδιαίρετο (K7-8 και Κ8-e):
 Βωξίτες ανώτερου ορίζοντος:
 Ασβεστόλιθοι Ενδιάμεσοι (J13-K6):.
 Τεχνητές αποθέσεις
Υδρογεωλογία
Το υποκείμενο υδροφόρο στρώμα και το βασικό χαμηλό υδροφόρο στρώμα στην ευρύτερη
μελετούμενη περιοχή δεν έχει αναβλύσεις. Με βάση πληροφορίες από γεωτρήσεις, σε
απόσταση άνω των 3 Km από τη θέση «Βαρτός», προς το πεδινό τμήμα, η στάθμη του
βρίσκεται σε απόλυτο υψόμετρο γύρω στα 250 m ή λιγότερο. Έχει σταθερή υδραυλική κλίση
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προς νότια, προς τη θάλασσα. Πιθανότατα εκφορτίζεται με υποθαλάσσιες πηγές. Η ακόρεστη
ζώνη του έχει πάχος μέχρι άνω των 500m.
Σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη δεν υπάρχουν πηγές, ούτε καν μη μόνιμες αναβλύσεις
κατάντη της θέσης «Βαρτός» (περιοχή ρέμα Σκίτσα, Άγιος Χριστόφορος κ.λ.π.).
Ουδεμία υδροληψία υπάρχει κατάντη σε απόσταση μικρότερη από 2 Km και ουδεμία
υδροληψία για ύδρευση σε απόσταση μικρότερη από 5 Km (σε ευθεία γραμμή)
Στην περιοχή μελέτης έχει ισχύ το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία –
Πλαίσιο για Διαχείριση Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), το οποίο έχει ως σκοπό τη θέσπιση
πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων
και υπόγειων υδάτων, έτσι ώστε να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και
να βελτιώνει την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και των εξαρτώμενων από
αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων, να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού
βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων, να προωθεί την
ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, να διασφαλίζει τη
προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, και να συμβάλει στο μετριασμό των
επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασία.
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στην υδρολογική λεκάνη της Άμφισσας (EL24).
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
(EL07) [Πηγή: ΕΓΥ] στην ΛΑΠ Άμφισσας έχουν προσδιορισθεί συνολικά 4 επιφανειακά υδάτινα
σώματα, εκ των οποίων 2 είναι ποτάμια και 2 είναι παράκτια. Εντός της ΛΑΠ δεν εντοπίζονται
μεταβατικά και λιμναία επιφανειακά υδάτινα σώματα.
Ειδικότερα βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ & 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ)
[Πηγή: ΕΓΥ], το εξεταζόμενο έργο εντοπίζεται:
 σε ευθεία απόσταση περί τα 1,2km από το πλησιέστερο ποτάμιο ΥΣ, το οποίο και είναι
το «ΣΚΙΤΣΑ Ρ.» (EL0724R000100029N), το οποίο χαρακτηρίζεται από «άγνωστη»
οικολογική και χημική κατάσταση
 στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα «Γκιώνας» (EL0700120) έκτασης 553km2, όπου τόσο η
χημική όσο και η ποσοτική κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται ως «καλή».
Λοιπά χαρακτηρισμένα επιφανειακά υδάτινα σώματα (ποτάμια, μεταβατικά και παράκτια)
εντοπίζονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 5,0Km.
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«ΣΚΙΤΣΑ Ρ.»
(EL0724R000100029
N)

Προτεινόμενη
θέση
εγκατάστασης
ΜΕΑ

Εικόνα 2 Θέση υπό μελέτη έργου σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα πλησιέστερα επιφανειακά υδάτινα
σώματα
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Προτεινόμενη
θέση
εγκατάστασης
ΜΕΑ
«Γκιώνας»
(EL0700120)

Εικόνα 3 Θέση υπό μελέτη έργου σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα υπόγεια υδατικά συστήματα (πηγή:
http://wfdgis.ypeka.gr/, 2019)

Τέλος, σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα, από την εγκεκριμένη 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ ΥΔ
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07), μέτρα που αφορούν (άμεσα ή έμμεσα) στα
προαναφερόμενα πλησιέστερα στο έργο υδατικά σώματα:
Το ΥΥΣ Γκιώνας (EL0700120) δεν ανήκει στα ΥΥΣ του ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07)
ενταγμένα στο Μητρώο προστατευόμενων περιοχών με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας και
του Κατευθυντήριου Κείμενου ‘‘Guidance 16. Groundwater in DWPAs’’.
3.4.2

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών ως προς το φυσικό περιβάλλον
(π.χ. περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 του Ν. 3937/2011, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους,
περιοχές Ramsar, καταφύγια άγριας ζωής, τόποι ιδιαίτερα φυσικού κάλους, Μητρώο
προστατευόμενων περιοχών με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας και του Κατευθυντήριου
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Κείμενου ‘‘Guidance 16. Groundwater in DWPAs κλπ). Για την ακρίβεια η πλησιέστερη
προστατευόμενη περιοχή είναι η περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR2410002 - ΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ σε απόσταση 1,5km.
Επίσης βρίσκεται εκτός θεσμοθετημένων περιοχών ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής
σημασίας.
3.4.3

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Η περιοχή μελέτης υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Άμφισσας, για την οποία υφίσταται
εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.). Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται μακριά από
το αστικό κέντρο της Άμφισσας και εκτός των ορίων του κοντινότερου σε αυτό οικισμού, του
Ελαιώνα.
Το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Άμφισσας εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 490/ΑΑΠ/31-12-13 και με αυτό καθορίζονται
περιοχές προστασίας, τα όρια των οικισμών αλλά και όροι και περιορισμοί δόμησης σε αυτές.
Το σύνολο του γηπέδου όπου χωροθετείται το υπό μελέτη έργο σύμφωνα με το Γ.Π.Σ.
εντοπίζεται σε Π.Ε.Π.7: Προστασίας χορτολιβαδικών εκτάσεων.
Στις περιοχές ΠΕΠ 7 οι επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης είναι:
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής
Εγκαταστάσεις σταβλισμένης και ημισταβλισμένης κτηνοτροφίας
Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια − Silos
Κατοικία
Ξενώνες μέχρι 20 κλίνες, σε ζώνη πλάτους 500 μ. από τα όρια οικισμών, εφόσον
διαπιστώνεται σχετικός κορεσμός εντός των οικισμών αυτών (ποσοστό αδόμητων γηπέδων
<40%).
Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής
Πολιτιστικά κτήρια και εγκαταστάσεις
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Κτήρια για την κάλυψη θρησκευτικών αναγκών
Νεκροταφεία
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
Δεξαμενές
Θερμοκήπια
Αντλητικές Εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαμενές, Φρέατα με τις δεσμεύσεις του εγκεκριμένου
Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
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Σύμφωνα με την παρ. Π.2.4- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ του ΓΠΣ, προβλέπεται η
ειδική χρήση ΧΥΤΥ.

Εικόνα 4 Απόσπασμα ΓΠΣ Άμφισσας – Προτεινόμενες Εκτάσεις

3.4.4

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη σεισμική ζώνη του Ελληνικού χώρου. Η σεισμική
δραστηριότητα της περιοχής χάραξης την κατατάσσει στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ
(ΕΑΚ2003). Για τη ζώνη ΙΙ, η εδαφική επιτάχυνση προσδιορίζεται σε 0,24g.
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Εικόνα 5 Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Π., 2004).

3.5

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Μελέτες του υφιστάμενου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»
i. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ii. Τοπογραφική μελέτη
iii. Γεωλογική Μελέτη
iv. Γεωτεχνική Μελέτη
v. Οριστική Μελέτη ΧΥΤΥ
vi. Οριστική Μελέτη Μονάδας κομποστοποίησης

2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) και συνοδών έργων (οδού πρόσβασης), στη
θέση «Βαρτός» Δήμου Δελγών Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»
(Εκδούσα Αρχή: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού):
Αρ. Απόφασης: 5323/234402/13-11-2012 (ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡ10-ΚΑ4)
3. Τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ:
Ι. Αρ. Απόφασης :. 6058/271294/27-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΓΟΡ10-3ΚΒ)
ΙΙ. Αρ. Απόφασης: 5706/262638/16-12-2014 (ΑΔΑ: 7177ΟΡ10-Σ0Λ)
4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
Υπό εκπόνηση
4.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του αναδόχου, αφορά στην εκπόνηση του συνόλου των
απαραίτητων μελετών

ωρίμανσης για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής της

επέκτασης του ΧΥΤΥ Άμφισσας, ήτοι:
1) Υποστηρικτικές μελέτες:
 Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη
Περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαραίτητων γεωτρήσεων στο οικόπεδο που
θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις, καθώς και έκθεση αξιολόγησης των
γεωτεχνικών ερευνών. Επίσης, περιλαμβάνει τη μελέτη ευστάθειας των πρανών
εκσκαφής και επιχώσεων της λεκάνης του ΧΥΤΥ τόσο κατά τη διάρκεια της
κατασκευής όσο και της λειτουργίας, του συστήματος στεγάνωσης και
κάλυψης, του συστήματος συλλογής και απομάκρυνσης διηθημάτων και
βιοαερίου και τέλος της ευστάθειας των διαφόρων τμημάτων του ΧΥΤΥ καθώς
και τις επιπτώσεις των παραμορφώσεων στην αντοχή και λειτουργικότητα
αυτών.
2) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου για την ανανέωση - τροποποίηση της
ΑΕΠΟ. Η εν λόγω Μελέτη θα περιλαμβάνει κατ’ αρχήν στοιχεία για την γεωγραφική θέση
του έργου, την καταγραφή της σύστασης και των ποσοτήτων των υπολειμμάτων από τη
ΜΕΑ και των απορριμμάτων (δημοτικών στερεών αποβλήτων), που θα διατίθενται στη
λεκάνη επέκτασης του ΧΥΤΥ. Ακολούθως θα γίνεται αναφορά στις περιβαλλοντικές
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επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την κατασκευή και λειτουργία της
επέκτασης του ΧΥΤΥ, καθώς και των μέτρων αντιμετώπισης των επιπρόσθετων αυτών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπρόσθετα θα περιλαμβάνει:
 αναλυτικά περιβαλλοντικά στοιχεία για την ευρύτερη και άμεση περιοχή του έργου,
 τεχνική περιγραφή και Τεχνικές προδιαγραφές των έργων κατασκευής επέκτασης του
ΧΥΤΥ,
 τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου
 τα μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση
κατασκευής και κατά τη φάση λειτουργίας της επέκτασης του ΧΥΤΥ.
3) Οριστική μελέτη του έργου, στην οποία θα συγκαταλέγονται οι εξής μελέτες για την
κατασκευή του ΧΥΤΥ:
 Υδραυλική Μελέτη
 Χημικοτεχνική Μελέτη
 Η/Μ Μελέτη
 Στατική Μελέτη
4)

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου.

5)

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει και να καταθέτει στην υπηρεσία μηνιαίες εκθέσεις
προόδου στις οποίες θα περιγράφει το φυσικό αντικείμενο που έχει εκτελεστεί μέσα στον
μήνα.
Για τον προσδιορισμό των αναγκαίων έργων της επέκτασης του ΧΥΤΥ λήφθηκαν υπόψη οι εξής
νομοθετικές διατάξεις:
 Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’): «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» - Μέρος Α’ – Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων
 Ο Ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67/03.05.2019 τεύχος Α’): «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» - Άρθρο
56 Τροποποιήσεις του ν . 4412/2016
 Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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 Ο Ν.4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Ο Ν.4042/2012: «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα
απόβλητα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Η Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003: «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.
4042/2012.
 Η Κ.Υ.Α. 114218/97: «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών & γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
 H K.Y.A. Η.Π. 29407/3508/2002: «Μέτρα και όροι για την Υγειονομική Ταφή των
Αποβλήτων»
 Η Υ.Α. ΔΙΠΑ οικ. 37674/2016: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ
209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
 Η Οδηγία 99/31/ΕΕ ‘Οδηγία περί Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων'
 Η Οδηγία πλαίσιο 98/2008/ΕΕ ‘Νόμος πλαίσιο για τα απόβλητα’
 Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
 Ο Εγκεκριμένος Αναθεωρημένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
 Όλο το ισχύον σχετικό εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο
5.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Ακολούθως παρατίθεται η προεκτίμηση αμοιβών για την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο ακριβής υπολογισμός και η ανάλυση των αμοιβών παρατίθενται στο τεύχος
Προεκτιμώμενων αμοιβών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

1

21

Γεωτεχνικές μελέτες

Α τάξη

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΜΟΙΒΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
19.315,89

2

13

Υδραυλικές μελέτες

Γ τάξη

163.957,31

3

18

Χημικοτεχνικές μελέτες

Β τάξη

22.974,89

4

27

Περιβαλλοντικές μελέτες

Β τάξη

86.701,14

5

9

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Β τάξη

16.803,18

6

8

Στατικές μελέτες

Α τάξη

8.215,71

ΚΩΔΙΚΟΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α. &
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

317.968,12
47.695,22

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

365.663,34

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%

87.759,20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

453.422,54
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6.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή του έργου προεκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 3.121.100 € συμπεριλαμβανομένων
ΓΕ-ΟΕ και απροβλέπτων.
Για τον υπολογισμό του κόστους κατασκευής του χώρου, έγιναν οι απαραίτητες προμετρήσεις για
το σύνολο των έργων που απαρτίζουν την επέκταση του ΧΥΤΥ, στον βαθμό πάντα που επιτρέπει
το προκαταρκτικό στάδιο σχεδιασμού. Παρατίθεται επίσης και το ενδεικτικό κόστος της
κατασκευής για κάθε ομάδα εργασιών που θα γίνει κατά την κατασκευή. Το συνολικό κόστος
κατασκευής της έργου απαρτίζεται από:
1.

Χωματουργικές Εργασίες

Στο κόστος περιλαμβάνονται όλες οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την
υποδοχή των εγκαταστάσεων
2.

Έργα κατασκευής ΧΥΤΥ

Στο κόστος περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες (ΠΜ και ΗΜ) κατασκευής των κυττάρων της
επέκτασης λειτουργίας καθώς και των απαραίτητων συνοδών έργων (συλλογή και επεξεργασία
στραγγισμάτων, δίκτυο συλλογής βιοαερίου, περιβαλλοντική παρακολούθηση)
3.

Έργα Υποδομής και Οδοποιίας

Στο κόστος περιλαμβάνονται τα κτιριολογικά έργα, η περίφραξη, η κατασκευή πρόσβασης,
αντιπλημμυρικά έργα καθώς και τα λοιπά έργα εύρυθμης λειτουργίας του χώρου.
4.

Δοκιμαστική λειτουργία

Κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, οι δαπάνες προσωπικού,
αναλώσιμων, χημικών, καυσίμων, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, ύδατος,
τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την
ολοκλήρωση των εργασιών.

Το ενδεικτικό κόστος της επέκτασης του ΧΥΤΥ, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα και
περιλαμβάνονται ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα.
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Πίνακας 2: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Επέκτασης ΧΥΤΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΥ

400.000 €
1.500.000 €

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

300.000 €

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

100.000 €

ΣΥΝΟΛΟ Ι

2.300.000 €

ΓΕ & ΟΕ (18%)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙI

414.000 €
2.714.000 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)
ΣΥΝΟΛΟ ΙV
7.

407.100
3.121.100 €

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ.

Κριτήριο για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης σε Ανάδοχο είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Η ανάδειξη του αναδόχου θα διεξαχθεί μέσω της ανοιχτής διαδικασίας του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού και της χρήσης του
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (άρθ. 36-37, Ν.4412/2016), με τήρηση
των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
Ο εν γένει σχεδιασμός των έργων υποδομής του έργου κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης,
πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
8.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την πορεία των εργασιών
της σύμβασης:
1
2
3
4
5
6
7
8
Τίτλος Μελέτης
Γεωτεχνική Μελέτη
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κι έκδοση ΑΕΠΟ
Οριστική μελέτη
ΣΑΥ – ΦΑΥ – Τεύχη Δημοπράτησης
Εγκρίσεις
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 4 μήνες και συνολική

προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την
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υπογραφή του συμφωνητικού (για να συμπεριληφθεί ο χρόνος έκδοσης ΑΕΠΟ από την αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με του δεσμευτικούς χρόνους που ορίζονται από τις διατάξεις
του Ν.4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει1).
Οι τμηματικές προθεσμίες ορίζονται ως ακολούθως:


Γεωτεχνική μελέτη: 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης



Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης



Οριστική του έργου, στην οποία θα συγκαταλέγονται οι εξής μελέτες:
 Υδραυλική Μελέτη
 Χημικοτεχνική Μελέτη
 Η/Μ Μελέτη
 Στατική Μελέτη

1,5 μήνα από την έγκριση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης


Τεύχη Δημοπράτησης του έργου: 15 ημέρες από την παράδοση της οριστικής μελέτης



Σύνταξη ΣΑΥ ΦΑΥ έργου: 15 ημέρες από την παράδοση της οριστικής μελέτης

9.

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ
Θήβα, Μάιος 2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ
KYRIAKI
MICHELAKOU

Αναστασία Παπασεραφείμ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από KYRIAKI

Κυριακή Μιχελάκου
Χημικός Μηχανικός Π.Ε.

Θήβα, 14/05/2021
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την 77/2021 Απόφαση
του ΔΣ του ΦO.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

Ευθύμιος Καραΐσκος
Πρόεδρος Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α.
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έκδοσης ΑΕΠΟ σε προγενέστερο χρόνο από τον χρόνο που αποτυπώνεται στο
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τα στάδια μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ (οριστική, ΤΔ, ΣΑΥ-ΦΑΥ),
εκπονούνται σύμφωνα με τις τμηματικές προθεσμίες που τίθενται στο παρόν χρονοδιάγραμμα
1
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