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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2013 
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’αριθ. 565/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 30/10/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 565 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
24/30-10-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            
  Αριθ.Πρωτ.: 30863/11-11-2013  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τη λειτουργία του βιολογικού 
καθαρισµού στον οικισµό “Σαραντάπορο” της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και 

ώρα 13:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.29215/25-10-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  13) Σούφλα Ουρανία 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Γούλας Σωτήριος  14) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  15) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Μπατζιάκας Βασίλειος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  16) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Μπουραζάνης Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  17) Ντελής Ιωάννης 5) Παπαγεωργίου Σταύρος 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  18) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 6) Χλαπάνας Ηλίας 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  19) Σουφλάκος Βασίλειος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

8) Κωτούλας Φίλιππος  20) Τσίπρας Εµµανουήλ 8) Παδηµητρίου Φώτιος 

9) Μαρκινός Αθανάσιος  21) Γιοβάνης Γεώργιος 9) Χάρµπας Θωµάς 

10) Μουζιούρας Νικόλαος  22) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα  23) Αρχοντής ∆ηµήτριος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  24) Τσαντήλας Βασίλειος  

      Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 
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παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Στη συζήτηση παρέστη και ο πρόεδρος της 

Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας ∆ηµήτριος Λιάπης. 

                      ---------------------------    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε τη λειτουργία του βιολογικού 
καθαρισµού στον οικισµό “Σαραντάπορο” της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας και αφού έλαβε 
υπόψη:  

1. Την γραπτή εισήγηση του µηχανικού της ∆ιεύθυνσης Έργων και Μελετών, Αλ. Λάππα, η 
οποία έχει ως εξής: 
 
“Ιστορικό 
Ο πρώην ∆. Ιτάµου θέλοντας να λειτουργήσει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

(Ε.Ε.Λ.) στον οικισµό Σαραντάπορο, προέβηκε κατ’ αρχάς στον καθορισµό αποδέκτη και 
ειδικών όρων διάθεσης λυµάτων της Ε.Ε.Λ. στην θέση «Αµπλας»  του οικισµού, σύµφωνα µε 
το υπ’ αριθµ. 1813/22-9-2004 έγγραφο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας και 
ορίστηκε ως αποδέκτης των λυµάτων το ρέµα Σαραντάπορο. 
Κατόπιν ο ∆. Ιτάµου προέβηκε στην µελέτη περιβαλλοντικών όρων (η οποία αποτελεί και 

µελέτη εφαρµογής ) που µεταξύ των άλλων προέβλεπε: 
•••• δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης από οπλισµένο σκυρόδεµα µε δύο χώρους ο πρώτος 

50,00µ3 και ο δεύτερος 175,00µ3. 
•••• ∆ύο δεξαµενές αερισµού µε βιοτύµπανα χωρητικότητας 15,00µ3 η πρώτη και 30,00µ3 η 

δεύτερη. 
•••• ∆ύο ιζηµατικά δοχεία (δεξαµενές δευτεροβάθµιας καθίζησης) 
•••• Προσπελάσιµο ασφαλτοστρωµένο δρόµο πλάτους 6,00µ. και εσωτερικά στον χώρο να 

δηµιουργηθεί δίκτυο δρόµων πλάτους τουλάχιστον 4,00 µ. 
•••• Έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασµένων λυµάτων πριν την διάθεσή τους στον 

αποδέκτη από όπου θα γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασµένων 
λυµάτων µε χηµικές αναλύσεις. 
•••• Αυτοµατοποιηµένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος . 
•••• Εκπαιδευµένο προσωπικό . 
•••• Τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι , επίβλεψη χειρισµών από επιστηµονικό και τεχνικό 

προσωπικό καθώς και απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού για την λειτουργία και 
συντήρηση της εγκατάστασης . 
και η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1813/10-6-2005 απόφαση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Μετά το πέρας των εργασιών όφειλε ο ∆. Ιτάµου να προβεί στην άδεια διάθεσης λυµάτων, 

πράγµα που δεν έγινε (µέχρι το 2010 την άδεια την χορηγούσε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Καρδίτσας και από το 2011 και µετά η Περιφέρεια Θεσσαλίας) 
Ο ∆. Ιτάµου προέβηκε στην σύνταξη και δηµοπράτηση του έργου προϋπολογισµού 

150.000,00 Ευρώ, το οποίο δεν ήταν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους (προέβλεπε 
µια δεξαµενή 150,00µ3, ένα βιοτύµπανο 30,00µ3, χωρίς δρόµο πρόσβασης  και 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ). 
Σύµφωνα µε το κείµενο κατευθυντηρίων γραµµών της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, οι 

βιολογικοί δίσκοι αντιµετωπίζουν λειτουργικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την 
καταστροφή του µηχανισµού στήριξης και περιστροφής των δίσκων . 
Κατά την λειτουργία της η εγκατάσταση  έδειξε ότι δεν µπορεί να αντιπαρέλθει τις 

συγκεκριµένες δυσκολίες, µε χαρακτηριστικό αποτέλεσµα το σπάσιµο του άξονα. 
Οι επεµβάσεις που έγιναν εκ των υστέρων από την νέα ∆ηµοτική αρχή έδειξαν ότι δεν 

επαρκούν για την ικανοποιητική λειτουργία της Ε.Ε.Λ. 
Θα πρέπει επίσης να επισηµάνουµε ότι παράλληλα , ύστερα από εντολή σας , εκ µέρους 

της υπηρεσίας  έγιναν προσπάθειες για την δυνατότητα έκδοσης της άδειας διάθεσης 
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λυµάτων. Λόγω αλλαγής του αρµόδιου φορέα αδειοδότησης υπήρχε καθυστέρηση από τους 
εµπλεκόµενους ως προς την οριστική απάντηση τους , η οποία τελικά ήταν αρνητική . 
 
Σηµερινή λειτουργία 
Λειτουργεί κυρίως σαν στεγανή δεξαµενή συγκέντρωσης λυµάτων, υποβοηθούµενη µε 

πρόσθετα έργα µε αερισµό, η οποία αδειάζει ανά τακτά διαστήµατα από βυτιοφόρο του ∆. 
Καρδίτσας, κατόπιν ειδοποίησης από την Τ.Κ. Μια ποσότητα της υπερχείλισης διατίθεται στην 
παρόχθια περιοχή.  
∆εν υπάρχουν στοιχεία διαφοροποίησης της ποιότητας των νερών του παρακείµενου 

ρέµατος. 
 
Προτάσεις 
Να λειτουργεί ως στεγανός βόθρος µε µεγάλο κόστος λειτουργίας, χωρίς έργα 

υπερχείλισης. 
Να επανέλθει η κατάσταση στην προ του δικτύου αποχέτευσης λειτουργία (ατοµικοί 

βόθροι). 
  Για να λειτουργήσει ως έχει ο Βιολογικός είναι αδύνατον, διότι πρέπει να γίνει  εκ νέου η 
χωροθέτηση και η αδειοδότηση της εγκατάστασης”. 
 
2. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου και πρώην δηµάρχου Ιτάµου, Βασιλείου 
Τσαντήλα, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες που έγινα επί των ηµερών του για 
το θέµα του βιολογικού καθαρισµού και εξέφρασε τις απόψεις του. 
 
3. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου Ιωάννη Γεννάδιου, ο οποίος, ως εισηγητής 
της δηµοτικής παράταξης, στην οποία ανήκει δήλωσε ότι όλοι οι σύµβουλοι της παράταξης 
θα απέχουν της ψηφοφορίας λόγω έλλειψης επαρκούς ενηµέρωσης επί του θέµατος. 
 
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί 
στα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
5. Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για: 

α) Τη διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου στον οικισµό Σαραντάπορο της 
Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας, ως βιολογικός καθαρισµός 

β) Τη λειτουργία των ίδιων εγκαταστάσεων ως στεγανός βόθρος, χωρίς έργα υπερχείλισης 
για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, διάρκειας όχι µεγαλύτερης των έξι (6) µηνών. Κατά το 
διάστηµα της λειτουργίας του µε αυτή τη µορφή ο βόθρος θα αδειάζει µε τη µεταφορά των 
λυµάτων µε βυτιοφόρο του ∆ήµου Καρδίτσας στις εγκαταστάσεις του βιολογικού 
καθαρισµού της πόλης της Καρδίτσας. 

γ) Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας εντός του χρονικού αυτού διαστήµατος να 
αναζητήσει µε τη συνδροµή εξειδικευµένων ιδιωτικών µελετητικών γραφείων, οριστική και 
ασφαλή εναλλακτική λύση στο πρόβληµα της διάθεσης των λυµάτων των κατοίκων του 
οικισµού Σαρανταπόρου της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας και να προτείνει ποια θα είναι η 
τύχη των εγκαταστάσεων αυτών, οι οποίες, όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσµατος 
κατασκευάστηκαν µε πληµµελή τρόπο και δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσουν σύµφωνα 
µε τον προορισµό τους. 
  
6. Την επακολουθήσασα επί της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου ψηφοφορία, κατά την οποία 
υπέρ ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Γούλας, Ζορµπάς, Κατσιαβάρας, 
Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Νασιάκου, Παπαδηµητρίου, Σούφλα, 
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Τσιούκης, Τσίπρας και Αρχοντής, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας οι κ.κ Βερίλλης, Γεννάδιος, 
Ντελής και Ντούρλιας.  
 
7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, αν κάποιο µέλος του συµβουλίου 
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η 
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 
 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
1) Τη διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου στον οικισµό Σαραντάπορο της 
Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας, ως βιολογικός καθαρισµός 

2) Τη λειτουργία των ίδιων εγκαταστάσεων ως στεγανός βόθρος, χωρίς έργα υπερχείλισης 
για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, διάρκειας όχι µεγαλύτερης των έξι (6) µηνών. Κατά το 
διάστηµα της λειτουργίας του µε αυτή τη µορφή ο βόθρος θα αδειάζει µε τη µεταφορά των 
λυµάτων µε βυτιοφόρο του ∆ήµου Καρδίτσας στις εγκαταστάσεις του βιολογικού 
καθαρισµού της πόλης της Καρδίτσας. 

3) Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας εντός του χρονικού αυτού διαστήµατος να 
αναζητήσει µε τη συνδροµή εξειδικευµένων ιδιωτικών µελετητικών γραφείων, οριστική και 
ασφαλή εναλλακτική λύση στο πρόβληµα της διάθεσης των λυµάτων των κατοίκων του 
οικισµού Σαρανταπόρου της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας και να προτείνει ποια θα είναι η 
τύχη των εγκαταστάσεων αυτών, οι οποίες, όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσµατος 
κατασκευάστηκαν µε πληµµελή τρόπο και δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσουν σύµφωνα 
µε τον προορισµό τους. 

 

Απείχαν της ψηφοφορίας οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Βερίλλης, Γεννάδιος, Ντελής και 
Ντούρλιας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

α. ∆εν έλαβε µέρος στην ψηφοφορία ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Τσαντήλας, ο οποίος 
αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

β. ∆εν έλαβαν µέρος στην ψηφοφορία οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Ευαγγελακόπουλος, 
Καραγιάννης, Σουφλάκος, Γιοβάνης και Μακροστέργιος, λόγω απουσίας τους από τη 
συνεδρίαση. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 565/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 


