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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για το έργο “Κατασκευή 
σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών”» ανατέθηκε στη Ελένη 
Επ. Τζώρα, Μηχανικό Μεταλλείων– Μεταλλουργό, Διπλωματούχο Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κάτοχου του υπ’ αριθμό 16829 μελετητικού πτυχίου 
δημοσίων έργων στις κατηγορίες 21(γεωτεχνικά) και 27(περιβαλλοντικά) με την υπ’ 
αριθμό 23/2015 (ΑΔΑ ΨΡΕΗΩΞΟ-Λ5Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Οινουσσών. Στις 29 Μαίου 2015 υπογράφηκε η σύμβαση με αρ.πρωτ  
451/28-05-2015 για την εκπόνηση της μελέτης  

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Φορέας διαχείρισης και λειτουργιάς του Χώρου κατασκευής του σταθμού 
μεταφόρτωσης ΣΜΑ είναι ο Δήμος Οινουσσών, ο οποίος υπάγεται στον Νοµό Χίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
Η μελέτη έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές 
αντιλήψεις και είναι σύμφωνη µε: 

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

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 

∆ιαχείρισης.» 

 Την ΚΥΑ 11428/97 (ΦΕΚ 1016/Β/97): «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραµµάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». 

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

Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 

∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α)» 

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

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

 Το λοιπό ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Το εξεταζόμενο έργο έχει τίτλο «Σταθμός Μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων του 
Δήμου Οινουσσών» και αφορά στις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του 
χώρου υποδοχής απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης 24 κ.μ. στην περιοχή 
«Ατσίγγανος» του Δήμου Οινουσσών. Με το έργο αυτό θα καταστεί δυνατή η 
μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Οινουσσών μέσω θαλάσσιας σύνδεσης 
στον ΧΥΤΑ της νότιας Χίου στη θέση Πόδορας, δεδομένου ότι ο ΧΑΔΑ του Δήμου 
Οινουσσών θα αποκατασταθεί. 



2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
Ο υπό εξέταση χώρος βρίσκεται σε γήπεδο έκτασης 15.600,08 τ.μ. στην περιοχή  
«Ατσίγγανος», 1650,00μ. βόρεια του οικισμού των Οινουσσών. Στο συγκεκριμένο 
γήπεδο υπήρχε ο παλαιός ΧΑΔΑ του Δ.Οινουσσών ο οποίος πρόκειται να 
αποκατασταθεί. Η χωροθέτηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης θα γίνει εντός των 
ορίων του προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ Οινουσσών και εκτός των ορίων του 
απεκατεστημένου απορριμματικού αναγλύφου. 
Η συγκεκριμένη έκταση δεν είναι ορατή από  τον οικισμό και η ακουστική όχληση 
από τη λειτουργία των απορριμματοφόρων και των μηχανισμών εκφόρτωσης τους 
στο χώρο μεταφόρτωσης θα είναι εντός των επιτρεπτών από τη σχετική νομοθεσία 
ορίων. Τέλος η υφιστάμενη κατάσταση της μορφολογίας του συγκεκριμένου γηπέδου 
επιτρέπει με μικρής έκτασης διαμορφώσεις την δημιουργία της απαραίτητης 
υψομετρικής διαφοράς των επιπέδων φόρτωσης και στάθμευσης του κινητού 
σταθμού μεταφόρτωσης.  
Η Κάτοψη της εγκατάστασης χώρου φαίνεται στο ΣΧΕΔΙΟ 2 σε κλίμακα 1:200 που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. Το τοπογραφικό διάγραμμα του ΧΑΔΑ δίδεται στο 
ΣΧΕΔΙΟ 2, κλίμακας 1:200 
Οι συντεταγμένες του περιφραγμένου χώρου του υφιστάμενου ΧΑΔΑ 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

A1 693632,349 4266854,369 

A2 693595,662 4266854,281 

A3 693525,287 4266862,113 

A4 693515,064 4266879,069 

A5 693495,420 4266899,962 

A6 693576,426 4266953,227 

A7 693584,482 4266962,147 

A8 693598,074 4266983,563 

A9 693639,765 4266988,198 

A10 693643,658 4266987,589 

A11 693647,246 4266985,822 

A12 693658,734 4266969,543 

A13 693668,703 4266944,631 

A14 693680,291 4266899,508 



A15 693665,614 4266884,776 

A16 693644,442 4266862,022 

A17 693637,317 4266855,169 

A18 693632,349 4266854,369 

      

 

 
Παρακάτω δίδεται αεροφωτογραφία (Κτηματολόγιο Α.Ε) με την μορφή του εν λόγω ΧΑΔΑ  

 
Εικόνα 2.1: Αεροφωτογραφία του υπό μελέτη ΣΜΑ  Δήμου Οινουσσών – θέση «Ατσίγγανου»  

 

2.2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
Ο εξεταζόμενος ΣΜΑ θα εξυπηρετεί τις ανάγκες μεταφόρτωσης απορριμμάτων του 
Δήμου Οινουσσών. Ο πληθυσμός των Οινουσσών βάσει της απογραφής του 2011 
είναι ίσος με 826 κατοίκους. Από το με αρ. πρωτ. 272/17-04-2015 έγγραφο του 



Δήμου Οινουσσών  (12869/20-04-2015 αρ.πρωτ. Δ.Χίου) προκύπτει ότι η ημερήσια 
ποσότητα σε απορρίμματα δεν υπερβαίνει τα 1500kg (γεγονός το οποίο συμβαίνει 
μόνο τους θερινούς μήνες). Το υπόλοιπο διάστημα οι ποσότητες εκτιμάται ότι 
πέφτουν στο 60%  

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται η πληθυσμιακή κατανομή των 
Δημοτικών Διαμερισμάτων ανά οικισμό καθώς και η πληθυσμιακή εξέλιξη των 
Δημοτικών Διαμερισμάτων σύμφωνα με την επίσημη απογραφή της  ΕΣΥΕ για το 
έτος 2011. 
 

Περιγραφή 

α/α 
Γεωγραφικός 
κωδικός Καλλικράτη ΦΕΚ 3465Β-2013 

Μόνιμος 
πληθυσμός 

17250 5702000002 Άγιος Παντελεήμων,ο (νησίς) 0 

17251 5702000003 Αρχοντόνησο,το (νησίς) 0 

17252 5702000004 Ασπαλαθρόκαμπος,ο 5 

17253 5702000005 Βάτος,η (νησίς) 0 

17254 5702000006 Γάδρος,ο (νησίς) 0 

17255 5702000007 Γαϊδουρόνησος,η (νησίς) 0 

17256 5702000008 Κάστρον,το 29 

17257 5702000009 Μαλλιαρόπετρα,η (νησίς) 0 

17258 5702000010 Μονάφτης,ο (νησίς) 0 

17259 5702000011 Νησί Παναγιάς,το (νησίς) 0 

17260 5702000012 Νησί Πίττας,το (νησίς) 0 

17261 5702000001 Οινούσσαι,αι (νησίς) 792 

17262 5702000013 Παπαποντικάδικο,το (νησίς) 0 

17263 5702000014 Πατερόνησο,το (νησίς) 0 

17264 5702000015 Ποντικονήσι,το (νησίς) 0 

17265 5702000016 Πρασονήσια,τα (νησίς) 0 

17266 5702000017 Σάντα Παναγιά,η (νησίς) 0 

  Σύνολο 826 

Πίνακας 2.2.1: Πληθυσμιακή συγκέντρωση εξυπηρετούμενων περιοχών, Έτος 2011  



2.3. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, για χώρο στο οποίο έχουν αποτεθεί οικιακά 
απορρίμματα, λαμβάνοντας υπόψη τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης- Στερεών 
Αποβλήτων (Παράρτημα ΙΙ:Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης (μη επικίνδυνων) 
στερεών αποβλήτων, άρθρο 17 ΚΥΑ 50910/24727/2003), θεωρείται μέση ποιοτική 
σύσταση των παραγόμενων αποβλήτων, η προκύπτουσα από την ισχύουσα 
νομοθεσία που έχει ως εξής:  
Ζυμώσιμα:  47% 
Χαρτί:   20% 
Πλαστικά  8,5% 
Μέταλλα   4,5% 
Γυαλί   4,5% 
Υπόλοιπα  15,5 % 



3. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ - 
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

3.1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Για την κατανόηση της γεωλογικής δομής στην περιοχή της μελέτης, παρατίθενται τα 
γενικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών δομών που συμμετέχουν στη δομή της 
Νήσου Οινουσσών.  

3.1.1. Μεταλπικοί γεωλογικοί σχηματισμοί 

Αποτελούνται από αλλουβιακές, παράκτιες αποθέσεις και νεογενείς αποθέσεις. 
Αλλουβιακές αποθέσεις: πρόκειται για τις νεότερες αποθέσεις οι οποίες προέρχονται 
από την διάβρωση και μεταφορά των διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών, πάνω 
στους οποίους έχουν αποτεθεί ασύμφωνα. Το πάχος τους κυμαίνεται από λίγα 
εκατοστά έως μερικά μέτρα, ανάλογα με το παλαιοανάγλυφο πάνω στο οποίο έχουν 
αποτεθεί. Απαντώνται κυρίως σε τμήματα με μορφολογικές κλίσεις  
Παράκτιες αποθέσεις: Πρόκειται για ασύνδετο σχηματισμό που απαντάται κατά 
μήκος τμημάτων των ακτών. Αποτελούνται κύρια από άμμους, ιλύ και κροκάλες 
διαφόρων μεγεθών. Έχουν αποτεθεί ασύμφωνα στους υποκείμενους γεωλογικούς 
σχηματισμούς. Το πάχος τους κυμαίνεται από μερικά εκατοστά έως λίγα μέτρα. 
Κύρια απαντώνται στις ακτές με πολύ μικρες μορφολογικές κλίση  
Νεογενείς αποθέσεις: Πρόκειται για παλαιοεδάφη και ιζήματα υφάλμυρων και γλυκών 
υδάτων. Στη βάση τους απαντώνται ψαμμίτες και άμμοι, στη συνέχεια 
παρατηρήθηκαν μάργες και η σειρά κλείνει με μαργαϊκό ασβεστόλιθο γλυκού ύδατος. 
Τα ιζήματα καλύπτονται από ηφαιστειακό κροκαλοπαγές. Οι νεογενείς αποθέσεις 
έχουν αποτεθεί ασύμφωνα στους υποκείμενους αλπικούς σχηματισμούς. Το ορατό 
τους πάχος κυμαίνεται από λίγα μέτρα έως 220 μέτρα περίπου. 

3.1.2. Παλαιοζωικοί γεωλογικοί σχηματισμοί 

Απαντώνται σε όλες σχεδόν τις εκτάσεις στη νήσο των Οινουσσών. Αποτελούνται 
από αργιλικούς σχιστόλιθους, ψαμμιτικούς σχιστόλιθους, γραουβάκες και σε 
μικρότερη αναλογία χαλαζιακούς ψαμμίτες και στρώματα κροκαλοπαγών συνεχώς 
εναλλασσόμενα μεταξύ τους, που δίνουν τη μορφή φλυσχικής ακολουθίας. Τα 
ανώτερα τμήματα είναι κυρίως πηλιτικά και τα κατώτερα περισσότερα ψαμμιτικά. Τα 
πετρώματα έχουν υποστεί ομοιόμορφη και χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση. 
Απολιθώματα δεν έχουν βρεθεί, γι’ αυτό και δεν έχει γίνει ακριβής προσδιορισμός της 
ηλικίας τους. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τη μεταμορφωμένη ακολουθία διασχίζει 
μεγάλος αριθμός από χαλαζιακές φλέβες. 
Οι παλαιοζωϊκοί γεωλογικοί σχηματισμοί του νησιού έχουν παραμορφωθεί έντονα, 
σύμφωνα με τα τεκτονικά δεδομένα έχουν υποστεί παραμόρφωση τεσσάρων 
παραμορφωτικών φάσεων, εκ των οποίων οι τρείς κατατάσσονται στην αλπική 
ορογένεση και μια στη νεοτεκτονική παραμόρφωση. Στους κλαστικούς σχηματισμούς 
απαντώνται πτυχές διαφόρων τάξεων. Οι άξονες των πτυχών έχουν κατά κύρια 
γενική διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ έως ΒΑ-ΝΔ. 
Οι ρηξιγενείς ζώνες που απαντώνται εμφανίζονται να έχουν ποικίλες διευθύνσεις, πιο 
συχνές όμως είναι οι ΒΑ-ΝΔ διευθύνσεις. Σπάνια εμφανίζονται ρήγματα με διεύθυνση 
ΑΒΑ-ΔΝΔ. 



3.1.3. Γεωλογία περιοχής ενδιαφέροντος 

Στην στενή και ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος απαντώνται κύρια αργιλικοί 
σχιστόλιθοι, ψαμμιτικοί σχιστόλιθοι, γραουβάκες και σε μικρότερη αναλογία 
χαλαζιακοί ψαμμίτες και στρώματα κροκαλοπαγών συνεχώς εναλλασσόμενα μεταξύ 
τους, που δίνουν τη μορφή φλυσχικής ακολουθίας. Τα ανώτερα τμήματα είναι κυρίως 
πηλιτικά και τα κατώτερα περισσότερα ψαμμιτικά. Τα πετρώματα έχουν υποστεί 
ομοιόμορφη και χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση.  

3.1.4. Θέση ΣΜΑ ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα 

Ο ΣΜΑ. βρίσκεται εντος των μεταμορφωμένων σχηματισμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο οι «Γεωλογικό υπόβαθρο» οι οποίοι στο σύνολο τους έχουν πολύ μικρή 
περατότητα αφού ο συντελεστής κατεισδυσης (Κ) έχει τιμές μεταξύ 10-6 έως 10-8 
γεγονός που σύμφωνα με την διάταξη των πετρωμάτων ανάλογα με την 
υδροπερατοτητα  κατατάσσονται στα λίγο περατά 10-6‹ Κ ‹10-9. Εξαιτίας των 
φυσικομηχανικων - σταθερών των γεωλογικών σχηματισμών καθώς και την 
γεωλογική δομή δεν αναμένεται άμεση επικοινωνία των υγρών με τον υδροφόρο 
ορίζοντα, ο οποίος αν δεχθούμε ότι είναι δυνατόν να υπάρχει θα βρίσκεται σε βάθη 
που υπερβαίνουν τα 10 μέτρα. Εξάλλου ο εκμεταλλεύσιμος ή εκμεταλλεύσιμοι 
υδροφόροι ορίζοντες για ύδρευση ή για άρδευση βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο 
του νησιού, ο οποίος δεν έχει ουδεμία υδρολογική - υδρογεωλογική - υδραυλική 
σχέση με τον χώρο του ΣΜΑ 

3.1.5. Εκμετάλλευση υπόγειων υδάτων 

Δεν υφίστανται γεωτρήσεις, ιδιωτικές ή δημοτικές, κατάντη του ΣΜΑ., ούτε 
προβλέπεται μακροπρόθεσμα η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση (ύδρευση η 
άρδευση) των επιφανειακών υδάτων των ρεμάτων. Τα προαναφερθέντα επιφανειακά 
ύδατα είναι εποχιακά (χειμερινοί μήνες με βροχοπτώσεις). Επιπλέον δεν έχουν 
αναφερθεί πηγές κοντά στον ΣΜΑ. που έκλεισαν πρόσφατα ή άλλες μαρτυρίες για 
πόσιμο νερό κακής ποιότητας από πηγές κοντά στον ΣΜΑ 

3.2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Προστατευόμενες και οικολογικά σημαντικές περιοχές 
Βόρεια Χίος και νήσοι Οινούσσες και Παράκτια θαλάσσια Ζώνη (κωδικός περιοχής 
GR 4130001) 
Η περιοχή έχει έκταση 322.000 στρέμματα. Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της 
Βόρειας Χίου και τις νήσους Οινούσσες. Πρόκειται για περιοχές με μεγάλη οικολογική 
αξία (σπάνια φυτά και πουλιά) μολονότι έχουν υποστεί μεγάλη αποψίλωση από 
πυρκαγιές ή και υπερβόσκηση. Στις νήσους Οινούσσες απαντώνται ενδιαφέροντες 
οικότοποι. Η περιοχή περιλαμβάνει και το στενό των Οινουσσών.  
Στην περιοχή οι σπάνιοι τύποι οικοτόπων αποτελούνται από: εκτάσεις θαλάσσιου 
βυθού με λιβάδια Ποσειδωνίας, αβαθείς κολπίσκοι και όρμοι, ύφαλοι, μονοετής 
βλάστηση μεταξύ των ορίων της πλημμυρίδας και της άμπωτης, απόκρημνες 
βραχώδεις ακτές με βλάστηση από ενδημικά της Μεσογείου Limonium, μεσογειακά 
αλίπεδα με βούρλα, ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion 
ή Hydrocharition, επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (Βατραχιώδη) των 
ποταμών στους πρόποδες των βουνών ή στις πεδιάδες, φρύγανα με αφάνες 
(Sarcopoterium spinosum), ευμεσογειακά ασβεστολιθικά απόκρημνα βράχια της 
Ελλάδας, δάση με Μικρόφυλλη βελανιδιά του Αιγαίου (Quercus brachyphylla), δάση 



με αγριελιές και χαρουπιές, μεσογειακά πευκοδάση με είδη πεύκων ενδημικά της 
Μεσογείου. 
Τα σπάνια φυτά της περιοχής αποτελούνται από: Φριτιλλάρια του Πεληναίου, 
Καμπανούλα η κυμβαλάρια, Κεφαλάνθηρο το επιπακτοειδές, Κρόκος του Φλέισερ, 
Δίανθος ο ανατολικός, Ερύσιμο του Χάυεκ και Δίανθος ο ζωνώδης. 
Τα σπάνια ζώα της περιοχής αποτελούνται από: Ρινοδέλφινο, Βίδρα, Μεσογειακή 
φώκια, Γραικοχελώνα, Γραμμωτή νεροχελώνα, Σπιτόφιδο, Καλλιμόρφη, 
Αιγαιογλάρος και Μαυροπετρίτης. 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι η λαθροθηρία, η υπερβόσκηση και 
οι δασικές πυρκαγιές. 
Ο ΣΜΑ βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 με 
κωδικό GR 4130001,  
Επιπλέον στις Οινούσσες είναι θεσμοθετημένα δύο Καταφύγια Άγριας Ζωής εκ των 
οποίων το πλησιέστερο είναι το καταφύγιο «Μοναστήρι Οινουσσών» (ΦΕΚ 66/10-8-
1978). Είναι μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής εκτάσεως 2.746 στρεμμάτων που πληροί 
τις προϋποθέσεις προς κάλυψη των βασικών αναγκών του θηράματος σε ότι αφορά 
την ησυχία, τροφή και νερό. 
Ο εν λόγω ΣΜΑ απέχει λιγότερο από 500 m από το βορειοανατολικό όριο του 
μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής. Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή 
είναι η λαθροθηρία, η υπερβόσκηση και οι δασικές πυρκαγιές.  

3.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Επειδή οι ποσότητες των παραγόμενων απορριμμάτων θα είναι μικρότερες από 
1500kg ημερησίως, απαλλάσσεται από υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις βάσει του του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ21Β’/2012). Με 
το υπ αρ 2594/24-04-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και χωρικού 
σχεδιασμού της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου χορηγήθηκε βεβαίωση απαλλαγής από 
περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων Δήμου Οινουσσών»    



4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Παρακάτω δίδεται ο χάρτης που εμπεριέχεται στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 
ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 1154Β/12.8.2003). 

 
Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας  της Ελλάδος 

Βάση του παραπάνω χάρτη το νησί των Οινουσσών ανήκει στη ζώνη 
επικινδυνότητας 2. 
 



5. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εντός του οικοπέδου θα κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες υποδομές για την 
λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης - μη επικίνδυνων αστικών - Απορριμμάτων 
(ΣΜΑ). Ειδικότερα αυτές είναι: 
• Περίφραξη 

• Πύλη εισόδου - εξόδου 

• Υποδομές Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Ανισόπεδη ράμπα, συναρμολόγηση χοανών  

φόρτωσης κλπ) 

• Τσιμεντοστρώσεις 

• Δενδροφυτεύσεις 

• Έργα ΗΜ 

• Έργα αποχέτευσης & ομβρίων 

Τα έργα μεταφόρτωσης περιλαμβάνουν την ράμπα εκφόρτωσης, με την κατασκευή 
του τεχνικού έργου για την δημιουργία δύο ανισόπεδων επιπέδων υψομετρικής 
διαφοράς 4,04 m, στην οποία θα κινούνται τα απορριμματοφόρα οχήματα για να 
προσεγγίσουν τις χοάνες φόρτωσης, ενώ το κάτω επίπεδο θα χρησιμοποιείται για 
την κίνηση και στάθμευση των συρμών μεταφόρτωσης.  
Η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας έχει ως εξής:  
Τα απορριμματοφόρα κατά την είσοδό τους στο χώρο θα ελέγχονται και στη συνέχεια 
θα αδειάζουν το περιεχόμενό τους, μέσω των χοανών φόρτωσης, εντός είτε των 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων μεταφόρτωσης, είτε απορριμματοκιβωτίων 
κατάλληλης χωρητικότητας με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης ή χωρίς σύστημα 
συμπίεσης.  
Στο συγκεκριμένο ΣΜΑ η «συσκευασία» των απορριμμάτων θα γίνεται χωρίς τη 
μεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων συμπίεσης, αλλά με την απ’ ευθείας εκφόρτωση 
και συμπίεσή τους στο όχημα ή στο απορριμματοκιβώτιο μεταφόρτωσης. Οι συρμοί 
μεταφόρτωσης θα τοποθετούνται σε σημείο τέτοιο ώστε η θύρα φόρτωσης, η οποία 
βρίσκεται στην οροφή της υπερκατασκευής, να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την 
χοάνη.  
Οι υδρευτικές ανάγκες της εγκατάστασης θα καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης 
του Δήμου Οινουσσών 
Για την αποχέτευση των νερών που προκύπτουν από το πλύσιμο του χώρου 
εκφόρτωσης θα κατασκευαστούν αγωγοί και φρεάτια συγκέντρωσης των λυμάτων, τα 
οποία θα οδηγούνται στον απορροφητικό βόθρο. Τα υγρά απόβλητα που θα 
συγκεντρώνονται στον απορροφητικό βόθρο είναι αστικού τύπου λύματα χωρίς 
σημαντική ρυπαντική επιβάρυνση. 



6. ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΜΑ 

6.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ο προς κατασκευή χώρος υποδοχής κινητού σταθμού μεταφόρτωσης χαρακτηρίζεται 
από την δημιουργία δύο επιπέδων με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους 4,04m 
περίπου. Η συνολική λειτουργική επιφάνεια του σταθμού είναι 1728,15m2, τα οποία 
θα είναι τσιμεντοστρωμένα. Η τσιμεντόστρωση θα είναι πάχους 15cm οπλισμένη με 
μεταλλικό πλέγμα επί υπόβασης αδρανών υλικών μέσου πάχους 20cm. Στο 
χαμηλότερο επίπεδο, τμήμα επιφάνειας 856,40m2 θα είναι ο χώρος προσωρινής 
στάθμευσης των απορριμματοκιβωτίων 24m3. Τα απορριμματοφόρα θα οδηγούνται 
μέσω τσιμεντοστρωμένης ράμπας μήκους περίπου 16,50 m, μέσου πλάτους περίπου 
4,00m και κλίσης 8% στο άνω επίπεδο εμβαδού 403,91m2, που θα χρησιμοποιηθεί 
ως χώρος ελιγμών τους και προσέγγισης της χοάνης φόρτωσης. Η στήριξη του άνω 
επιπέδου έναντι του κάτω θα πραγματοποιηθεί με τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος 
με κυμαινόμενο ύψος από 1,00 μ έως 5,00m και μήκους περίπου 59,00 m.  Ο 
δρόμος πρόσβασης στον υπό κατασκευή ΣΜΑ είναι εν μέρει τσιμεντοστρωμένος. Η 
τσιμεντόστρωση θα συνεχισθεί έως τον χώρου του ΣΜΑ για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των οχημάτων 
Για τη διαμόρφωση των ανωτέρων επιπέδων θα γίνουν οι απαραίτητες 
χωματουργικές εργασίες και διαμορφώσεις οι οποίες λόγω της μορφολογίας του 
εδάφους είναι οι μικρότερες δυνατές. Οι εργασίες θα γίνουν με την χρήση ελαφρών 
μηχανημάτων με κύριο αντικείμενο ισοπεδώσεις και δευτερεύον εκβραχισμούς και 
εκσκαφές. 
Οι μεταλλικές κατασκευές χοάνης θα είναι τρεις - ίσες με τον αριθμό των 
υφιστάμενων απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης 24κ.μ. - προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν περιόδους αυξημένου φορτίου απορριμμάτων και περιόδους 
απαγορευτικού απόπλου και θα είναι διατεταγμένες παράλληλα σε απόσταση 
περίπου 1μ μεταξύ τους. Οι χοάνες θα έχουν σχήμα ανάστροφης κόλουρης 
πυραμίδας με διαστάσεις ανοιγμάτων 3,5m x 4,20m στο πάνω μέρος και 1,60m x 
1,60m στο κάτω μέρος. Θα είναι κατασκευασμένη από μεταλλικά ελάσματα πάχους 
6mm και πλαίσιο κοιλοδοκών 80mm x 80mm x 4mm, ενώ θα φέρει υπερυψωμένα 
μεταλλικά πλαϊνά παραπέτα ύψους 3m επί κατάλληλου μεταλλικού πλαισίου για την 
αποφυγή διασποράς αντικειμένων κατά την εκφόρτωση.  
Στο χώρο, υπάρχει υφιστάμενη περίφραξη και θύρα εισόδου πλάτους 4,3μ. Όπου 
απαιτηθεί λόγω δημιουργίας υψομετρικής διαφοράς από τις χωματουργικές 
διαμορφώσεις θα στηριχθεί η υφιστάμενη περίφραξη ή/και θα καθαιρεθεί και θα 
επανατοποθετηθεί με το απαραίτητο τοιχίο στήριξης. Για τις ανάγκες ύδρευσης του 
χώρου, πυρόσβεσης και τροφοδοσίας του πιεστικού και του πλυστικού 
συγκροτήματος θα χρησιμοποιηθεί η υπέργεια υφιστάμενη δεξαμενή νερού 18m3 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το πιεστικό συγκρότημα θα χρησιμοποιείται για τις 
ανάγκες ύδρευσης και πυρόσβεσης του χώρου, ενώ το πλυστικό συγκρότημα θα 
χρησιμοποιείται για την πλύση των επιφανειών προσωρινής στάσης και των χοανών. 
Οι απορροές των υγρών πλύσης των επιφανειών προσωρινής στάσης θα οδηγούνται 
με κατάλληλη διαμόρφωση των κλίσεων σε απορροφητική δεξαμενή 18m3. Στον 
χώρο θα εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 20KVA για την ηλεκτρική 
τροφοδοσία των απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης, του πλυστικού και του πιεστικού 
συγκροτήματος.  
Ο κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από τα απορριμματοκιβώτια 
συμπίεσης 24κ.μ. και το όχημα τύπου γάντζου που θα τα μεταφέρει. Τα 



απορριμματοκιβώτια έχουν ενσωματωμένο μηχανισμό συμπίεσης με 
ηλεκτροκινητήρα 5KW, υδραυλική αντλία, έμβολα και κατάλληλο χαλύβδινο κινητό 
μηχανισμό μετά του πλαισίου του που εκτελεί την γραμμική κίνηση συμπίεσης. Με 
την κίνηση της διάταξης συμπίεσης τα απορρίμματα ωθούνται και συμπιέζονται στο 
εσωτερικό του θαλάμου φόρτωσης του απορριμματοκιβωτίου έως την τελική 
πλήρωσή του. Το όχημα τύπου γάντζου είναι τριαξονικό μεικτού βάρους 26t, με δύο 
κινητήριους άξονες και πετρελαιοκινητήρα ισχύος 440hp.  Εκπληρώνει τους 
Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσον αφορά την πρόληψη των 
ατυχημάτων, την προστασία των εργαζομένων, τις εκπομπές ρύπων και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Τα απορριμματοφόρα θα πλησιάζουν με την όπισθεν τις σταθερές μεταλλικές 
κατασκευές τύπου χοάνης και θα εκφορτώνουν εντός τους, οδηγώντας τα 
απορρίμματα στο ανοιχτό τμήμα της οροφής του ευρισκόμενου στα χαμηλότερο 
επίπεδο απορριμματοκιβωτίου συμπίεσης όπου θα υφίστανται συμπίεση. Μετά την 
πλήρωσή του το απορριμματοκιβώτιο θα ανυψώνεται από το άγκιστρο ανάρτησης 
του οχήματος τύπου γάντζου και  θα τοποθετείται επί αυτού. Στη συνέχεια το όχημα 
θα μεταφέρεται διά θαλάσσης στο λιμάνι της Χίου και από εκεί θα οδηγείται στο 
ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου. 
Κατά την λειτουργία του Σ.Μ.Α. θα υπάρχει υπάλληλος του Δήμου Οινουσσών ο 
οποίος θα επιβλέπει την μεταφόρτωση των απορριμμάτων και θα εκτελεί τις βασικές 
εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Επίσης θα έχει την 
ευθύνη φύλαξης του χώρου κατά την λειτουργία του όπως και καθήκοντα 
καθαρισμού και συντήρησης του χώρου. 
 

6.1.1. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ 
Η αντιστήριξη των πρανών για τη δημιουργία των επιπέδων, καθώς και όπου αλλού 
χρειαστεί θα γίνει με τοίχο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 

6.1.2. ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
Για την πρόσβαση των οχημάτων στις χοάνες φόρτωσης θα κατασκευαστεί ράμπα 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, για τον υπολογισμό της οποίας θα ληφθεί υπόψη ότι 
επάνω σε αυτή θα κινούνται τα φορτωμένα απορριμματοφόρα οχήματα. Θα 
πραγματοποιηθεί και κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης από θραυστό υλικό λατομείου 
πάχους 20cm ώστε να εξασφαλίζεται η σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή των τάσεων 
στο έδαφος για να περιοριστούν οι μικρές διαφορικές καθιζήσεις της ανωδομής. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την εκφόρτωση των απορριμματοφόρων και για την 
αποφυγή τυχόν ατυχήματος θα κατασκευαστεί σε όλο το μήκος της ράμπας χαμηλό 
στηθαίο με προστατευτικό κάγκελο (σύμφωνα με τις οδηγίες τις επίβλεψης).  

6.1.3. ΧΟΑΝΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
Οι τρεις Μεταλλικές χοάνες φόρτωσης έχουν σχήμα ανάστροφης κόλουρης 
πυραμίδας με άνοιγμα στο κάτω μέρος, καθώς και στην πλευρά από όπου θα γίνεται 
η φόρτωση. Οι χοάνες έχουν προμηθευτεί από τον Δήμο Οινουσσών και ο ανάδοχος 
θα αναλάβει την συναρμολόγηση και τοποθέτησης τους στην τελική τους θέση. Η 
συναρμολόγηση τους περιγράφεται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης. 



Το πλαίσιο της χοάνης είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς 80x80x5mm επί των 
οποίων συγκολλάται λαμαρίνα των 6mm. Η παραπάνω κατασκευή αποτελεί την 
κύρια διάταξη της χοάνης. Το άνοιγμα στο πάνω μέρος είναι διαστάσεων 3500mm x 
4200mm, ενώ στο κάτω μέρος είναι 1600mm x1600mm. To ύψος της χοάνης είναι 
ίσο με 1000mm.  
Η χοάνη καλύπτεται στο πίσω μέρος της και στα πλαϊνά με μεταλλικά πλαίσια 
κατασκευασμένα από κοιλοδοκούς 80x80x4mm, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, 
στα οποία έχουν συγκολληθεί λαμαρίνες 3mm και 4mm με σκοπό την αποτροπή της 
παράσυρσης απορριμμάτων με μικρό βάρος από τον άνεμο.  
Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε μεταλλικές δοκούς και υποστυλώματα διατομής 
ΗΕΑ 200 καθώς και στο τοιχείο αντιστήριξης. Στο πίσω μέρος έχουν στηριχθεί με 
κοχλίες, δοκοί ΗΕΑ120 ως αντιάνεμια. 
Το ύψος του κατώτερου σημείου της χοάνης από το έδαφος θα είναι 3150mm για τα 
ημιρυμουλκούμενα απορριμματοκιβώτια. Το ύψος του τοιχείου (στην ανώτερη 
στάθμη του οποίου είναι η πλατεία εκφόρτωσης των απορριματοφόρων)  θα είναι 
4.04m. Στο ανώτερο σημείο του τοιχείου θα κατασκευαστεί οπλισμένο σενάζ 20cm x 
20cm που θα χρησιμεύει ως ανασχετικό της κίνησης των οχημάτων προς τα πίσω. 
Όλα τα τμήματα απαιτείται, να συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες όπου αυτό είναι 
δυνατόν, προκειμένου να είναι εύκολη η μεταφορά και η επιτόπου συναρμολόγηση 
στους χώρους εγκατάστασης τους. 
Η παραπάνω κατασκευή αφού απολιπανθεί και αποσκωριαστεί επιμελημένα θα 
υποστεί βαφή με δύο (2) επιστρώσεις αντισκωριακό και δύο (2) επιστρώσεις 
χρώματος ντούκο στα σημεία όπου υπάρχουν ορατές φθορές στο αρχικό χρώμα.  

6.1.4. ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
Ο δρόμος πρόσβασης στον ΣΜΑ είναι έως 60 μέτρα πριν την είσοδο του ΣΜΑ με 
δάπεδο από σκυρόδεμα και πλάτος 3,00. Η τσιμεντόστρωση θα συνεχισθεί και για τα 
εναπομείναντα 60 μ αφού προηγηθεί μια υπόβαση και μία βάση 10 εκ από υλικό 
οδοστρωσίας. Η συγκεκριμένη εργασία είναι απαραίτητη λόγω των φορτίων που θα 
μετακινούνται σε αυτών.  

6.1.5. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
Η Υφιστάμενη περίφραξη του πρώην ΧΑΔΑ αλλά και του χώρου που δημιουργήθηκε 
μετά την αποκατάσταση του καλύπτου και των χώρο του υπό κατασκευή ΣΜΑ. Θα 
ανακατασκευασθεί η πόρτα εισόδου με μεγαλύτερο πλάτος και θα αποκατασταθεί η 
υφιστάμενη περίφραξη σε σημεία που έχει υποστεί φθορές.  

6.1.6. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 
Η Υφιστάμενη δεξαμενή νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρητικότητας 16 κ.μ 
περίπου  καλύπτει τις ανάγκες  του ΣΜΑ καθώς υπάρχει δίκτυο ύδρευσης 
ανατροφοδότησης της.  

6.1.7. ΗΜ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
ΗΖ τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος τάσεως 400V/50Hz, και ισχύος 20kva, 
ενός Πλυστικού μηχανήματος κρύου νερού, ισχύος 5kw για την πλύση των 
απορριμματοφόρων καθώς επίσης και τα αναγκαία μέσα πυρόσβεσης. Τα νερά από 
την πλύση θα συγκεντρώνονται σε απορροφητικό βόθρο.  



6.1.8. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 Για την αντιστήριξης των πρανών θα κατασκευασθούν τοιχία από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ύψους 1,00μ, 2,00μ, και 5,00μ περίπου. Οι προτεινόμενες διατομές των 
τοίχων αντιστήριξης που χρησιμοποιήθηκαν είναι από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά :  
Α. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Σκυρόδεμα: Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 (εξομαλυντική στρώση) 
Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. 
Οπλισμός : Β500C 
Β. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
1. Φορτίσεις 
1.1 Μόνιμα φορτία 
- Ίδιο βάρος σκυροδέματος  γ=25 KN/m3 
- Ίδιο βάρος γαιών και Επίχωσης γ=20 KN/m3 
Λοιπά Χαρακτηριστικά Υλικού επίχωσης: 
Συνεκτικότητα C=0 
Γωνία εσωτερικής τριβής φ=30' 
Κλίση πρανούς πίσω από τοίχους  
Οριζόντια επίχωση  : i=0 
Επίχωση υπό κλίση  : ι=30 
- Ωθήσεις γαιών 
Ενεργητική ώθηση γαιών για έδραση σε έδαφος 
Ουδέτερη ώθηση γαιών για έδραση σε βράχο  
1.2 Θερμοκρασιακέ μεταβολές  
- Συστολή από πήξη : -15 C' 
1.3 Κινητά φορτία 
- Για οριζόντια Επίχωση  : SLW 60/SLW 30 
- Για επίχωση υπό κλίση    : 5.0 KN/m2 
1.4 Σεισμός 
- Σεισμικότητα περιοχής : ΙΙ 
Επιτάχυνση εδάφους :  0,24g 
Σπουδαιότατα : 1,00 
Συντελεστής συμπεριφοράς  q=2,00 για έδραση σε έδαφος 
Συντελεστής συμπεριφοράς  q=1,00 για έδραση σε βράχο 
 
2. ΑΝΤΟΧΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
2.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους : 200 kpa 
Μέτρο συμπίεσης εδάφους : 15000 KN/m2 – 500000 KN/m2 
Γωνία εσωτερικής τριβής εδάφους : φ=30' 



7. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

7.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ  
Η φύτευση των πρανών κρίνεται αναγκαία και για την αντιμετώπιση της διάβρωσης. 
Η ύπαρξη βλάστησης σε ένα πρανές δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα, το 
οποίο λειτουργεί με δύο τρόπους:  
1. Κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης το φύλλωμα των φυτών παρεμβάλλεται πριν οι 
σταγόνες της βροχής φθάσουν στο έδαφος μειώνοντας σημαντικά την κινητική τους 
ενέργεια και παρεμποδίζοντας έτσι την αποκόλληση των εδαφικών σωματιδίων.  
2. Το ριζικό σύστημα των φυτών δημιουργεί ένα εκτεταμένο φυσικό πλέγμα μέσα στο 
οποίο δεσμεύονται τα εδαφικά σωματίδια και συσσωματώματα. Η συγκράτηση αυτή 
των εδαφικών σωματιδίων παρεμποδίζει την αποκόλληση και μεταφορά τους σε 
κατώτερα σημεία του πρανούς μειώνοντας έτσι την πιθανότητα διάβρωσης του 
εδάφους.  
Η φύτευση στην περίμετρο του ΣΜΑ μπορεί εν μέρει να πραγματοποιηθεί με φυσικό 
εποικισμό τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε με μεταφυτεύσεις φυτών της 
περιοχής (φρύγανα), ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι εναρμονισμένο με το 
υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο θα πραγματοποιηθεί μία φυσική 
επανένταξη του χώρου στο τοπίο και οικοσύστημα της περιοχής και θα μειωθεί η 
οπτική όχληση από τις εγκαταστάσεις. Με την μεταφορά φυτικής γης που προήλθε 
από την αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος από γειτονική περιοχή θα 
δημιουργηθούν οι συνθήκες φυσικής βλάστησης από τους σπόρους φυτών που θα 
περιέχονται σε αυτήν. 
 Η άρδευση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί με βυτίο για ένα διάστημα τριών 
μηνών από τον ανάδοχο του έργου. Η ποσότητα νερού για κάθε φυτό θα είναι 15 lt.  

7.2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ  
Η μελέτη φύτευσης και ο σχεδιασμός των χώρων πρασίνου έγινε με βάση τους 
παρακάτω περιορισμούς και κανόνες :  
− Τοπογραφικούς περιορισμούς.  
− Την προσαρμογή και την συνέχεια του σχεδίου φύτευσης σε συνδυασμό με το 
υφιστάμενο τοπίο και την φύτευση του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ  
− Την ένταξη των προτεινόμενων φυτών στο υφιστάμενο τοπίο.  

7.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ  
Στα πρανή θα λάβει χώρα πυκνή φύτευση αειθαλών θάμνων και οι εγκαταστάσεις 
που θέλουμε να καλύψουμε  θα φυτευτούν δένδρα . 

7.3.1. Γενικές Προδιαγραφές  

Οι θάμνοι  που θα φυτευτούν θα πρέπει να έχουν τις εξής γενικές προδιαγραφές:  
− Να είναι υγιής (απαλλαγμένα από φυτοπαθολογικές προσβολές) και με καλή 
ανάπτυξη του κεντρικού στελέχους.  
− Να έχουν καλή διαμόρφωση κλάδων.  



− Να είναι ανθεκτικά στη ρύπανση και στις δεδομένες συνθήκες που επικρατούν στο 
χώρο.  
− Να έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα.  
Θα λάβει χώρα πυκνή φύτευση θάμνων.  
Οι αποστάσεις φύτευσης για τους θάμνους είναι  1,5 x 1,5m.  
Η φύτευσή τους γίνεται σε ομάδες του ίδιου είδους.  
Tα φυτά που θα φυτευτούν για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου μετά την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση είναι:  
α) Σπάρτο (Spartium junceum)  
β) Ρείκι (Erica arborea) 
γ) Κουμαριά (Arbutus unedo) 
Τα δένδρα που θα φυτευτούν είναι  
α) Χαρουπιά (Ceratonia siliqua) 
Tα φυτά που μπορούν να μεταφυτευτούν είναι:  
α) Αστοίβη (Sarcopoterium spp.), Λαδανιά, (Cistus creticus), Θυμάρι (Thymus 
capitatus), φρύγανα κ.α 

7.3.2. Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών  

Οι φυτευτικές εργασίες περιλαμβάνουν τις εργασίες προμήθειας και μεταφοράς 
κηπευτικού χώματος στο σημείο όπου γίνεται το έργο, όπου μορφώνεται κατά 
προσέγγιση η επιφάνεια του εδάφους και αφαιρούνται τα αργά υλικά. Επίσης 
περιλαμβάνονται: η διάνοιξη των λάκκων (με διαστάσεις 0,50m x 0,50m x 0,50 m), η 
προμήθεια και η φύτευση των φυτών καθώς και όλες οι απαραίτητες καλλιεργητικές 
φροντίδες για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.  

7.3.3. Κηπαίο χώμα  

To φυτόχωμα (κηπαίο χώμα) που θα χρησιμοποιηθεί στη φύτευση θα είναι 
απαλλαγμένο από μπάζα και διάφορες άλλες προσμίξεις και θα είναι χαλαρής δομής, 
με σύσταση αμμοπηλώδη ή αμμοαργιλώδη, με ΡΗ γύρω στο 7 και να προέρχεται 
από καλά στραγγιζόμενη περιοχή. Πρέπει να έχει άριστες φυσικοχημικές ιδιότητες, 
συσωματώδη υφή, καλή υδατοπερατότητα και υδατοϊκανότητα και τέλος να είναι 
απαλλαγμένο από αυξημένες ποσότητες αλάτων και ξένων υλών.  

7.3.4. Μεταφορά φυτευτικού υλικού  

Η συσκευασία και η φόρτωση των φυτωρίων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. 
Κατά την μεταφορά τους, δεν πρέπει να φορτώνεται μεγάλος αριθμός και τα 
μεταφερόμενα φυτώρια πρέπει να φυτεύονται το πολύ σε δύο ημέρες. Όσο χρόνο 
παραμένουν στο χώρο να διατηρούνται σε καλή κατάσταση (πότισμα, κ.λ.π.).  

7.3.5. Διάνοιξη λάκων – φύτευση φυτωρίων  

- Την ασφαλή μεταφορά των επιλεχθέντων φυτών και του κατάλληλου για την 
ανάπτυξη φυτών χώματος στη περιοχή του έργου.  
- Την διάνοιξη κυλινδρικών λάκκων φύτευσης , διαστάσεων (πχ.30mm x 30 mm ), σε 
κατάλληλες για την φύτευση συνθήκες.  



- Την τοποθέτηση των φυτών στους διανοιγμένους λάκκους( σε κατακόρυφη θέση), 
την κάλυψη του ριζώματος με κατάλληλο φυτόχωμα και στήριξή τους με κατάλληλους 
πασσάλους , Τον καθαρισμό της περιοχής φύτευσης από όλα τα αδρανή ή άλλα 
άχρηστα υλικά και μεταφορά τους σε κατάλληλο για τη διάθεση τους χώρο.  
- Το σκέπασμα των λάκκων φύτευσης με φυτόχωμα  
- Την έναρξη της άρδευσης.  
Η φύτευση των φυτωρίων περιλαμβάνει:  
Την φύτευση των φυτωρίων σε χαμηλή φύτευση και την πλήρωση των λάκκων με 
χώμα. Πριν από το φύτεμα γίνεται η προετοιμασία του λάκκου, διαμορφώνεται ο 
πυθμένας και προετοιμάζεται ο χώρος που θα επιχωθεί το φυτό. Με το μαχαιρίδιο 
κόβεται ο φυτόσακος στο κάτω μέρος του πυθμένα σε βάθος μικρότερο του 1 cm και 
αυτό το κομμάτι απορρίπτεται εκτός θέσης φύτευσης. Στη συνέχεια το φυτώριο 
τοποθετείται μέσα στο λάκκο κατακόρυφα και επιχώνεται γύρω-γύρω, μέχρι το μισό 
περίπου το ύψους του φυτόσακου, αφαιρείται ο φυτόσακος προς τα πάνω αφού 
σχιστεί με το μαχαιρίδιο κατάλληλα, έτσι ώστε να μη διαλυθεί το ριζόχωμα.  
Στη συνέχεια ο λάκκος συμπληρώνεται με νέο χώμα μέχρι να καλυφθεί το ριζόχωμα 
και πάνω από αυτό, σε ύψος 2-3 cm πάνω από τον ριζικό κόμβο των φυτωρίων. Το 
απαιτούμενο χώμα θα προέρχεται από την εκσκαφή του λάκκου ή από τον γύρω 
χώρο μέχρι αποστάσεως 2-3 m..  

7.3.6. Τεχνικές προδιαγραφές φυτικού υλικού  

Το φυτικό υλικό θα πρέπει να είναι καλά ανεπτυγμένο σε φυτοδοχείο (γλάστρα) ή 
σακούλα, διακλαδισμένο από το λαιμό της ρίζας, σε σχήμα καλά διαμορφωμένο 
ανάλογα με το είδος του θάμνου και ύψος που μετριέται από το λαιμό της ρίζας 
Επίσης θα πρέπει να είναι τελείως υγιής και απαλλαγμένος από τυχόν μυκητολογικές 
και εντομολογικές ασθένειες.  
Τα βασικά μέτρα που θα πρέπει να αποτελέσουν το πρόγραμμα διαχείρισης είναι:  
α. Προστασία (σε όλα τα στάδια)  
Προληπτική ή κατασταλτική, απέναντι σε κάθε κίνδυνο, άλλων φυτών, φάγωμα από 
ζώα, προσβολές από έντομα και μύκητες και προστασία από αβιοτικούς παράγοντες 
(χιόνια, πυρκαγιές, κλπ.)  
β. Επιλογή ορισμένων θάμνων τα οποία απομακρύνονται (αρνητική επιλογή) ή 
ευνοούνται (θετική επιλογή) και οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να γίνονται πάντοτε 
αυστηρά επιλεκτικά στις φάσεις των πυκνοφυτειών και κορμιδίων.  
γ. Ανατροφή (Μαζική ή Ατομική)  
Υποβοήθηση του αυξητικού βλαστητικού περιβάλλοντος με επεμβάσεις καταστολής 
εκδηλώσεων των ανεπιθύμητων κληρονομικών καταβολών των θάμνων (δημιουργία 
χονδρών κλάδων, κλπ.). Έτσι επιτυγχάνεται και ευνοείται η εκδήλωση επιθυμητών 
καταβολών και ιδιοτήτων του φυτικού υλικού, όπως είναι η λεπτόκλαδη (ντελικάτη) 
διάπλαση της κόμης, κλπ 



8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα τεύχη Προμετρήσεων, Τιμολογίου 
και Προϋπολογισμού Μελέτης, προσδιορίσθηκε το συνολικό κόστος κατασκευής των 
έργων της παρούσας μελέτης. Στοιχεία τιμολόγησης των εργασιών κατασκευής των 
έργων λήφθηκαν από τα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης 
δημοσίων έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών και Υδραυλικών Έργων (Υπουργική 
απόφαση Δ17α/01/93/ΦΝ. 437/1.10.2004), όπως αυτά τροποποιήθηκαν, 
διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις  
Τα στοιχεία κόστους κατασκευής των έργων της παρούσας μελέτης παρατίθενται 
συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 

Χωματουργικά  27.290,11 

Τεχνικά 133.856,19 

Οδοστρωσία 7.216,83 

ΗΜ 19.690,83 

Πρασίνου 2.474,50 

Άθροισμα 190.528,56 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 34.295,12 

Άθροισμα 224.823,58 

Απρόβλεπτα (15%) 33.723,54 

Άθροισμα 258.547,12 

Αναθεώρηση 73,57 

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 258.620,69 

ΦΠΑ 16% 41.379,31 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00 

Χίος  02/06/2015 Χίος  02/06 /2015 
Ελέγχθηκε 

Χίος,   02 /06/2015 
Θεωρήθηκε 

Η Μελετήτρια 
 
 
 

Τζώρα Ελένη 
Μεταλλειολόγος Μηχανικός 

ΕΜΠ 

 
 
 
 

Πικούνης Μιχάλης 
Πολιτικός  Μηχανικός με Ε 

βαθμό 

Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 

Παπαλάνης Ελευθέριος 
ΠΕ Πολιτικός  Μηχανικός 

με Β' Βαθμό 

 


