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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 29η του µήνα Ιουλίου  του έτους 2014 και 
ώρα 10.00 π.µ, 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’ αριθµ. 190/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/3/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 190 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
6/27-3-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
          Αριθ. Πρωτ.:19115/29-7-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

   Αποκατάσταση λειτουργίας του έργου “Αποχέτευση-βιολογικός καθαρισµός 
οικισµού Σαραντάπορο Νεράιδας”. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη  και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 8088/21-3-2014 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  15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Σούφλα Ουρανία 2) Μπατζιάκας Βασίλειος 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Τσιούκης Λάµπρος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 4) Ντελής Ιωάννης 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Γεννάδιος Ιωάννης 5) Μακροστέργιος Αθανάσιος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Καρκαλέτση Θεοδώρα  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Τσίπρας Εµµανουήλ  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Γιοβάνης Γεώργιος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος  28) Χάρµπας Θωµάς  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), 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, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

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

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε αποκατάσταση λειτουργίας του έργου 
“Αποχέτευση-βιολογικός καθαρισµός οικισµού Σαραντάπορο Νεράιδας” και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 

1. Την από 21 Μαρτίου 2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας η οποία 
συντάχθηκε από τους υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας κ.κ Βασίλειο Βασίλογλου και 
Αλέξανδρο Λάππα και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βάιο 
Ελευθερίου και έχει ως εξής: 
 
“Ιστορικό 

Ο πρώην ∆ήµος Ιτάµου στα πλαίσια του έργου «Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισµός 
οικισµού Σαραντάπορου Νεράιδας» προέβηκε το 2003 στην ανάθεση εκπόνησης 
περιβαλλοντικής µελέτης. Με τη µε αρ. πρωτ. 1813/10-06-2005 Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του παραπάνω 
έργου, σύµφωνα µε τους οποίους προβλέπονταν ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων 
θα περιλάµβανε τις εξής µονάδες: 
•••• ∆εξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης µε δύο χώρους, κατασκευασµένη από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, εκ των οποίων ο πρώτος, όγκου 50 m3, θα χρησιµοποιείται ως χώρος 
καθίζησης της άµµου κλπ. και ο δεύτερος, όγκου 175 m3, όπου θα οδηγούνται τα λύµατα 
µε υπερχείλιση και θα λειτουργεί ως χώρος αναερόβιας αποικοδόµησης των λυµάτων. 

•••• ∆ύο δεξαµενές αερισµού µε βιοτύµπανα, χωρητικότητας 15 m3 η πρώτη και 30 m3 η 
δεύτερη, που θα τοποθετηθούν παράλληλα, µε σκοπό τη δυνατότητα εναλλακτικής 
λειτουργίας κατά τη χειµερινή και τη θερινή περίοδο. 

•••• ∆ύο ιζηµατικά δοχεία (δεξαµενές δευτεροβάθµιας καθίζησης), αποτελούµενα από δύο 
τµήµατα το καθένα, εκ των οποίων στο πρώτο θα οδηγούνται τα λύµατα από τις 
δεξαµενές αερισµού και θα είναι εξοπλισµένο µε αντλία ανακυκλοφορίας και στο δεύτερο 
τµήµα θα καταλήγουν τα επεξεργασµένα απ’ όπου θα παροχετεύονται στον αποδέκτη. 

Επίσης, µεταξύ των άλλων, προβλέπονταν: 
− Ασφαλτοστρωµένος δρόµος, πλάτους τουλάχιστον 6 m, για την προσπέλαση στο χώρο 

της εγκατάστασης και δίκτυο δρόµων, πλάτους τουλάχιστον 4 m, εσωτερικά στο χώρο 
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. 

− Φρεάτιο δειγµατοληψίας πριν από τη διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων στον 
αποδέκτη (ρέµα «Σαραντάπορο»). 

− Συστηµατικές δειγµατοληψίες για την παρακολούθηση των παραµέτρων στον αποδέκτη 
(ρέµα «Σαραντάπορο»). 

− Αυτοµατοποιηµένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για τις περιπτώσεις διακοπών παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος του δικτύου. 

− Τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, επίβλεψη χειρισµών από επιστηµονικό και τεχνικό 
προσωπικό καθώς και απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού για τη λειτουργία και 
συντήρηση της εγκατάστασης. 

 
Παράλληλα, προκειµένου να υλοποιηθεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

(Ε.Ε.Λ.) ζητήθηκε από τον πρώην ∆ήµο Ιτάµου ο καθορισµός αποδέκτη και ειδικών όρων 
διάθεσης λυµάτων της Ε.Ε.Λ. στη θέση «Αµπλας» του οικισµού Σαραντάπορου Νεράιδας. Με 
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το υπ’ αριθµ. 1813/22-9-2004 έγγραφο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας ορίστηκε 
ως αποδέκτης των λυµάτων το ρέµα Σαραντάπορο. 
 

Ωστόσο, η αρχική µελέτη τροποποιήθηκε στη συνέχεια, χωρίς όµως να 
τροποποιηθούν και οι περιβαλλοντικοί όροι για την υλοποίηση της µελέτης και έτσι τελικά 
δηµοπρατήθηκε από τον πρώην ∆ήµο Ιτάµου και κατασκευάστηκε εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυµάτων αποτελούµενη από: 
•••• Μία δεξαµενή, όγκου 150 m3, κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα 
•••• Ένα βιοτύµπανο 30 m3. 

Επίσης, δεν προβλέφθηκε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ούτε δρόµος πρόσβασης. 
 
Μετά την κατασκευή του παραπάνω έργου έπρεπε ο πρώην ∆ήµος Ιτάµου να προβεί 

στην άδεια διάθεσης λυµάτων, το οποίο όµως δεν έγινε (µέχρι 2010 την άδεια τη χορηγούσε 
η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας και από το 2011 και έπειτα η Περιφέρεια Θεσσαλίας).  

Σηµειώνεται ότι παραµένει η αναντιστοιχία µεταξύ των εγκεκριµένων 
περιβαλλοντικών όρων και του υλοποιηµένου έργου, γεγονός το οποίο αφενός δεν επιτρέπει 
τη λήψη καµίας αδειοδότησης που να στηρίζεται στην υφιστάµενη περιβαλλοντική 
αδειοδότηση αφετέρου σε περίπτωση που αυτή δεν τροποποιηθεί µε βάση την 
κατασκευασθείσα κατάσταση υφίστανται προβλήµατα νοµιµότητας όλης της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων. 

 
1. Προβλήµατα λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων 
 

Με την έναρξη λειτουργίας της υλοποιηθείσας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων 
διαπιστώθηκαν µια σειρά από δυσλειτουργίες. Από την ανάλυση των δεδοµένων 
διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
• Ενώ στην αρχική µελέτη και στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων προβλέπονταν δύο 

δεξαµενές αερισµού µε βιοτύµπανα, χωρητικότητας 15 m3 η πρώτη και 30 m3 η δεύτερη, 
που θα τοποθετηθούν παράλληλα, µε σκοπό τη δυνατότητα εναλλακτικής λειτουργίας 
κατά τη χειµερινή και τη θερινή περίοδο, τελικά τοποθετήθηκε ένα βιοτύµπανο 30 m3 µε 
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εύρυθµη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυµάτων στη µεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου (πλην της θερινής τουριστικής περιόδου), 
όπου θα έπρεπε να λειτουργεί µικρότερης χωρητικότητας βιοτύµπανο. 

• Η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης έγινε για πληθυσµό 100 κατοίκων τη χειµερινή 
περίοδο (για την οποία προβλέφθηκε ένα βιοτύµπανο 15 m3) και 500 κατοίκων τη θερινή 
περίοδο (για την οποία προβλέφθηκε ένα βιοτύµπανο 30 m3). Ωστόσο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας στον οικισµό του 
Σαραντάπορου Νεράιδας δε διαµένουν περισσότερα από 80 άτοµα τη χειµερινή και 200 
άτοµα τη θερινή περίοδο. Εποµένως, η µονάδα επεξεργασίας λυµάτων καλείται 
(εσφαλµένα) να λειτουργήσει στη µεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου µε ένα βιοτύµπανο 
30 m3 (που υπολογίστηκε για να καλύψει τις απαιτήσεις οικισµού 500 κατοίκων κατά τη 
θερινή περίοδο), το οποίο δεν είναι εφικτό. 

• Το βιοτύµπανο παρουσίασε λειτουργικά προβλήµατα (σπάσιµο του άξονα). Το παραπάνω 
πρόβληµα είναι γνωστό στην επιστηµονική κοινότητα, ως ένα από τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα των βιοτυµπάνων. Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε το «Κείµενο 
Κατευθυντηρίων Γραµµών για τη ∆ιαχείριση Λυµάτων Μικρών Οικισµών» της Ειδικής 
Γραµµατείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής: 
«Οι βιολογικοί δίσκοι αντιµετωπίζουν λειτουργικά προβλήµατα που σχετίζονται κυρίως µε 
την καταστροφή του µηχανισµού στήριξης και περιστροφής των δίσκων και παραγωγής 
δυσοσµιών» (σελίδα 55). Επίσης (σελίδα 56): «Τα κυριότερα µειονεκτήµατα των 
βιολογικών δίσκων είναι:  
− Εµφάνιση λειτουργικών προβληµάτων, κύρια στο µηχανισµό στήριξης και 

περιστροφής των δίσκων. 
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− Προβλήµατα οσµών. 
• Κατά διαστήµατα υπήρξαν οχλήσεις για έντονη δυσοσµία. Το πρόβληµα αυτό αφενός 

σχετίζεται µε τη λειτουργία των βιοτυµπάνων [βλ. «Κείµενο Κατευθυντηρίων Γραµµών 
για τη ∆ιαχείριση Λυµάτων Μικρών Οικισµών» της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (σελίδες 55 και 56)] 
αφετέρου µε τον τρόπο λειτουργίας του αγωγού µεταφοράς των λυµάτων στην 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων. Ειδικότερα, λόγω της χωροθέτησης της κατασκευής 
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (στην απέναντι, από αυτή του οικισµού, όχθη 
του ρέµατος «Σαραντάπορο»), επιλέχθηκε ο αγωγός µεταφοράς των λυµάτων να 
διαπεράσει το ρέµα υπογειοποιηµένος (κάτω από τη βαθειά κοίτη του ρέµατος) και να 
ανέλθει ακολούθως µέχρι το ψηλότερο σηµείο της κατασκευασµένης (από οπλισµένο 
σκυρόδεµα) δεξαµενής. Έτσι, στον αγωγό µεταφοράς των λυµάτων παρουσιάζεται το 
φαινόµενο του «σιφωνισµού», µε αποτέλεσµα την απαίτηση απόκτησης ικανής πίεσης για 
την υπερνίκηση του σιφωνισµού και συνεπώς της λειτουργίας του αγωγού σε ένα µεγάλο 
του τµήµα ως αγωγού υπό πίεση. Για το λόγο αυτό, δηλαδή της απαίτησης για λειτουργία 
υπό πίεση, δεν κατασκευάστηκαν φρεάτια ελέγχου και καθαρισµού στα τελευταία 
τµήµατα του αγωγού µεταφοράς των λυµάτων, µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα 
δυσχερής και ακριβός ο καθαρισµός του αγωγού. Ταυτόχρονα, και επειδή ο αγωγός 
µεταφοράς των λυµάτων υπολογίστηκε και κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του οικισµού κατά τη θερινή περίοδο, παρουσιάζεται το φαινόµενο κατά την 
υπόλοιπη περίοδο, που οι παροχές των λυµάτων των κατοικιών είναι µικρές, να µην είναι 
«εύκολη» η πλήρωση του αγωγού µεταφοράς των λυµάτων και η απόκτηση ικανής 
πίεσης για την υπερνίκηση του σιφωνισµού. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την παραµονή 
επί µεγάλου διαστήµατος των οικιακών λυµάτων στα τελευταία τµήµατα του αγωγού 
µεταφοράς των λυµάτων µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ιδιαίτερα έντονων φαινοµένων 
δυσοσµίας στην περιοχή. 

• ∆ιακοπή λειτουργίας βιοτύµπανου λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Το παραπάνω 
φαινόµενο είναι αρκετά συχνό, καθώς αφενός παρατηρούνται συχνότερες διακοπές 
ρεύµατος στην περιοχή (λόγω και του ορεινού χαρακτήρα της) αφετέρου ο χρόνος 
αποκατάστασης των διακοπών ρεύµατος είναι πολύ µεγαλύτερος αυτού της πόλης της 
Καρδίτσας. Όπως προαναφέρθηκε, ενώ στην αρχική µελέτη και στην έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων προβλέπονταν αυτοµατοποιηµένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για 
τις περιπτώσεις διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος του δικτύου, µε τη νέα µελέτη 
δεν προβλέφθηκε και δεν εγκαταστάθηκε. 

• Αδυναµία διενέργειας δειγµατοληψιών, τακτικών εργαστηριακών ελέγχων, επίβλεψης 
χειρισµών από επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και απασχόλησης 
εξειδικευµένου προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. 

Επίσης, διαπιστώθηκε: 
• Απουσία χώρου καθίζησης άµµου και άλλων στερεών στη δεξαµενή πρωτοβάθµιας 

καθίζησης. Όπως προαναφέρθηκε, ενώ στην αρχική µελέτη και στην έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων προβλέπονταν µια δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης από 
οπλισµένο σκυρόδεµα µε δύο χώρους όγκου 50 m3 και 175 m3, όπου ο πρώτος θα 
χρησιµοποιείται ως χώρος καθίζησης της άµµου και των λοιπών στερών και ο δεύτερος 
θα λειτουργεί ως χώρος αναερόβιας αποικοδόµησης των λυµάτων, τελικά 
κατασκευάστηκε µία δεξαµενή από οπλισµένο σκυρόδεµα όγκου 150 m3. 

• Απουσία δεξαµενών δευτεροβάθµιας καθίζησης, δηλαδή των προβλεπόµενων στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση δύο ιζηµατικών δοχείων, αποτελούµενων από δύο τµήµατα 
το καθένα, όπου στο πρώτο θα οδηγούνται τα λύµατα από τις δεξαµενές αερισµού και θα 
είναι εξοπλισµένο µε αντλία ανακυκλοφορίας και στο δεύτερο τµήµα θα καταλήγουν τα 
επεξεργασµένα απ’ όπου θα παροχετεύονται στον αποδέκτη. 

• Απουσία φρεατίου δειγµατοληψίας πριν από τη διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων 
στον αποδέκτη (ρέµα «Σαραντάπορο»). 

• Απουσία ασφαλτοστρωµένου δρόµου προσπέλασης στο χώρο της εγκατάστασης. 
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2. Αποκατάσταση – Επαναλειτουργία Βιολογικού Καθαρισµού οικισµού 
Σαραντάπορου Νεραΐδας 

 
Α΄ Πρόταση: Αποκατάσταση προβληµάτων και εφαρµογή εγκεκριµένων 

περιβαλλοντικών όρων  
 

Από την προαναφερθείσα ανάλυση των προβληµάτων λειτουργίας της µονάδας 
επεξεργασίας λυµάτων του οικισµού Σαραντάπορου Νεράιδας προκύπτει ότι: 
• Η λειτουργία της µονάδας µε το υφιστάµενο βιοτύµπανο δεν µπορεί να εξασφαλιστεί, 

καθώς αυτό έχει υπολογιστεί για µεγαλύτερο οργανικό φορτίο, το οποίο δεν υφίσταται 
στη µεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου. Εποµένως, για την εύρυθµη λειτουργία της 
µονάδας θα έπρεπε να τοποθετηθεί (σε παράλληλη σύνδεση) µικρότερο µε βάση το 
πραγµατικό οργανικό φορτίο που αντιστοιχεί στους κατοίκους που διαµένουν στον 
οικισµό στη µεγαλύτερη διάρκεια του έτους. 

• Τα λειτουργικά προβλήµατα που συνδέονται µε το βιοτύµπανο (σπάσιµο άξονα κλπ) 
µπορούν να αποκατασταθούν, αλλά θεωρείται σχεδόν σίγουρη η επανεµφάνισή τους 
(ακόµη και στο νέο βιοτύµπανο εφόσον τοποθετηθεί), καθώς (όπως προαναφέρθηκε) η 
εµφάνιση λειτουργικών προβληµάτων, κύρια στο µηχανισµό στήριξης και περιστροφής 
των δίσκων, αποτελεί ένα από τα κυριότερα µειονεκτήµατα των βιολογικών δίσκων. 

• Τα προβλήµατα διακοπής λειτουργίας του βιοτύµπανου λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης 
µπορούν να επιλυθούν µόνο εφόσον τοποθετηθεί και συνδεθεί, το προβλεπόµενο στην 
αρχική µελέτη και στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, αυτοµατοποιηµένο 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 

• Οι οχλήσεις για έντονη δυσοσµία που σχετίζονται µε τη λειτουργία του βιοτύµπανου δεν 
αναµένεται να εξαλειφθούν πλήρως, καθώς (όπως προαναφέρθηκε) τα προβλήµατα 
οσµών αποτελούν ένα σηµαντικό µειονέκτηµα των βιολογικών δίσκων. Αντιθέτως, η 
δυσοσµία που προέρχεται από το χρόνο παραµονής των λυµάτων στον αγωγό 
µεταφοράς, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία πίεση για την υπερνίκηση του 
σιφωνισµού, µπορεί να αντιµετωπιστεί: 
− είτε µε τροποποίηση της χάραξης του αγωγού λυµάτων στα τελευταία του τµήµατα, 

ώστε να λειτουργεί ως αγωγός ελεύθερης ροής, δηλαδή µε κατασκευή υπέργειων 
τµηµάτων 

− είτε µε κατασκευή µικρής δεξαµενής και αντλητικού συγκροτήµατος στην απέναντι, 
από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, όχθη, ώστε ο αγωγός µεταφοράς 
λυµάτων µέχρι τη θέση αυτή να λειτουργεί ως αγωγός ελεύθερης ροής και το 
υπόλοιπο τµήµα ως καταθλιπτικός αγωγός υπό πίεση εξασφαλιζόµενη από το 
αντλητικό συγκρότηµα. Η λύση αυτή προϋποθέτει επιπρόσθετα και εξασφάλιση 
παροχής ρεύµατος (επέκταση δικτύου) αλλά και εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για τη λειτουργία του συγκροτήµατος σε περιπτώσεις 
διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Επίσης, µε τη λύση αυτή είναι δυνατή η 
κατασκευή φρεατίων ελέγχου και στο τµήµα του αγωγού µεταφοράς, πριν από το 
αντλητικό συγκρότηµα, πού σήµερα δεν υφίστανται.  

• Για την αντιµετώπιση της αδυναµίας διενέργειας δειγµατοληψιών, τακτικών 
εργαστηριακών ελέγχων, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης απαιτείται 
αφενός η πρόσληψη κατάλληλου, εξειδικευµένου, επιστηµονικού  και τεχνικού 
προσωπικού αφετέρου η κατασκευή των αναγκαίων φρεατίων δειγµατοληψίας. 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην υφιστάµενη περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου µε σκοπό την ενηµέρωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαβιβάζει στη ∆/νση Περιφερειακού Σχεδιασµού / 
Τµήµα Νερών του ΥΠΕΧΩ∆Ε (όπως σήµερα υφίσταται) τον τελευταίο µήνα κάθε χρόνου 
τις παρακάτω πληροφορίες: 
− Εξυπηρετούµενος πληθυσµός (κάτοικοι) 
− Παροχή που δέχεται η µονάδα (m3/ηµέρα) 
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− Ρυπαντικά φορτία εισόδου (mg/l), όπως BOD5, COD, αιωρούµενα στερεά, ολικό άζωτο 
και ολικός φώσφορος 

− Ρυπαντικά φορτία εξόδου (mg/l), όπως BOD5, COD, αιωρούµενα στερεά, ολικό άζωτο, 
αµµωνιακό άζωτο, ολικός φώσφορος και διαλυµένο οξυγόνο 

− Συνδυασµός της ποιότητας εκροής των λυµάτων µε την ποιότητα του αποδέκτη και 
συγκεκριµένα η ενδεχόµενη αλλαγή στην ποσότητα και ποιότητα των λυµάτων που 
διατίθενται στον αποδέκτη κατά τον τελευταίο χρόνο, καθώς και η τυχόν µεταβολή 
της αφοµοιωτικής και διασκορπιστικής ικανότητάς του. 

• Για την άρση των ασυµφωνιών µεταξύ των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων και της 
υλοποιηµένης κατάστασης απαιτείται ακόµη: 
− Η κατασκευή των, προβλεπόµενων στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεξαµενών 

δευτεροβάθµιας καθίζησης, δηλαδή των δύο ιζηµατικών δοχείων. 
− Η διαίρεση της δεξαµενής πρωτοβάθµιας καθίζησης σε δύο χώρους, ή η προσθήκη 

νέας µικρότερης δεξαµενής σε επαφή µε την πρώτη για την εξασφάλιση της 
απαίτησης για δύο χώρους. 

− Η κατασκευή ασφαλτοστρωµένου δρόµου προσπέλασης στο χώρο της εγκατάστασης 
και του προβλεπόµενου εσωτερικού δικτύου. 

− Η υλοποίηση όσων άλλων προβλέπονται στην εγκεκριµένη περιβαλλοντική 
αδειοδότηση (πχ. περίφραξη χώρου κλπ). 

• Σηµειώνεται ότι εφόσον τελικά επιλεγεί να µην υλοποιηθεί κάτι από τα προβλεπόµενα 
στην µε αρ. πρωτ. 1813/10-06-2005 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας µε την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Αποχέτευση – 
Βιολογικός Καθαρισµός οικισµού Σαραντάπορου Νεράιδας» θα πρέπει να υποβληθεί νέα 
περιβαλλοντική µελέτη για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, ώστε αφενός 
να είναι δυνατή η λήψη των αναγκαίων αδειοδοτήσεων για τη λειτουργία της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (πχ. άδεια διάθεσης λυµάτων στο ρέµα 
Σαραντάπορο) αφετέρου να µην υφίστανται προβλήµατα νοµιµότητας όλης της 
εγκατάστασης. 

• Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στην προαναφερθείσα 
απόφαση, καθώς και την αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε τον αγωγό 
µεταφοράς των λυµάτων υπολογίζεται περίπου στο ποσό των 100.000 €, χωρίς να 
περιλαµβάνονται το κόστος για το προσωπικό και οι ετήσιες δαπάνες συντήρησης, που 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία θεωρούνται ανταποδοτικά και θα πρέπει να 
βαρύνουν τους κατοίκους του οικισµού, καθιστώντας, για αυτό το λόγο, τη λύση αυτή 
ιδιαίτερα ασύµφορη.  

 
Β΄ Πρόταση: Αποκατάσταση προβληµάτων και εφαρµογή εναλλακτικού τρόπου 

επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων  
 

Με δεδοµένο το µικρό αριθµό των κατοίκων που διαµένουν µόνιµα στον οικισµό του 
Σαραντάπορου (80 άτοµα), αλλά και τον αριθµό των διαµενόντων κατά τη θερινή περίοδο 
(200 άτοµα), εξετάζονται πιθανές εναλλακτικές λύσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα: 
− στο «Κείµενο Κατευθυντηρίων Γραµµών για τη ∆ιαχείριση Λυµάτων Μικρών Οικισµών» 

της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής 
Αλλαγής 

− στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ192/Β/14-3-1997) «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία 
των Αστικών Λυµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 
1811/Β/29-9-1999) και την ΚΥΑ 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405/Β/3-4-2002)  

− στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 191002/2013(ΦΕΚ 2220/Β/9-9-2013) 



 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:7ΩΣΠΩΕΗ-410  

 

− στην Υπουργική Απόφαση: Αριθ. Ειβ 221/65 «Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών 
αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) και ειδικότερα στο άρθρο 9 αυτής «περί διαθέσεως 
λυµάτων … µικρών οµάδων κατοικιών …». 

Με βάση τα ανωτέρω, και για τον προαναφερόµενο αριθµό κατοίκων, διαπιστώνεται 
ότι µπορεί να εφαρµοστεί ένα σύστηµα αποτελούµενο από σηπτική δεξαµενή, βιολογικά 
φίλτρα (πχ. αµµο-χαλικοδιυλιστήριο, δεξαµενή πλαστικών φίλτρων κλπ) και απορροφητικές 
δεξαµενές.  

Στην περίπτωση αυτή, η, κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα, στεγανή 
δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης θα µετατραπεί και θα χρησιµοποιείται ως σηπτική 
δεξαµενή, καθώς διαθέτει τον απαιτούµενο όγκο. Ακολούθως, και για τη µείωση του 
οργανικού φορτίου, τα λύµατα θα οδηγούνται σε ένα σύστηµα βιολογικών φίλτρων και 
έπειτα θα διατίθενται σε απορροφητικές δεξαµενές, κατάλληλων διαστάσεων. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο «Κείµενο Κατευθυντηρίων Γραµµών 
για τη ∆ιαχείριση Λυµάτων Μικρών Οικισµών» ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα των 
βραδύφιλτρων είναι «Η απλότητα, ευκολία και χαµηλή δαπάνη λειτουργίας, πλεονεκτήµατα 
που τα καθιστούν κατάλληλα για επεξεργασία λυµάτων αποµακρυσµένων ή µικρών πόλεων» 
(σελίδα 46). 

Επίσης, επειδή η τελική διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων θα γίνεται σε 
απορροφητικές δεξαµενές (υπεδάφια διάθεση µέσω διήθησης) και όχι στο ρέµα 
«Σαραντάπορου» επιτυγχάνεται αφενός µεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία της περιοχής 
αφετέρου δεν απαιτείται η διενέργεια όλων εκείνων των δειγµατοληψιών και τακτικών 
εργαστηριακών ελέγχων που προβλέπονται στην περίπτωση που τελικός αποδέκτης είναι ένα 
ρέµα. 

Σχετικά τη δυσοσµία που προέρχεται από το χρόνο παραµονής των λυµάτων στον 
αγωγό µεταφοράς, ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία πίεση για την υπερνίκηση του 
σιφωνισµού, ισχύουν αυτούσια όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, δηλαδή η 
αντιµετώπιση του προβλήµατος µπορεί να επιτευχθεί:  
− είτε µε τροποποίηση της χάραξης του αγωγού λυµάτων στα τελευταία του τµήµατα, ώστε 

να λειτουργεί ως αγωγός ελεύθερης ροής, δηλαδή µε κατασκευή υπέργειων τµηµάτων 
− είτε µε κατασκευή µικρής δεξαµενής και αντλητικού συγκροτήµατος στην απέναντι, από 

την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, όχθη, ώστε ο αγωγός µεταφοράς λυµάτων 
µέχρι τη θέση αυτή να λειτουργεί ως αγωγός ελεύθερης ροής και το υπόλοιπο τµήµα ως 
καταθλιπτικός αγωγός υπό πίεση εξασφαλιζόµενη από το αντλητικό συγκρότηµα. Η λύση 
αυτή, όπως προαναφέρθηκε, προϋποθέτει την εξασφάλιση παροχής ρεύµατος (επέκταση 
δικτύου) αλλά και την εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για 
τη λειτουργία του συγκροτήµατος σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Επίσης, µε τη λύση αυτή είναι δυνατή η κατασκευή φρεατίων ελέγχου και στο τµήµα του 
αγωγού µεταφοράς, πριν από το αντλητικό συγκρότηµα, πού σήµερα δεν υφίστανται. 

 
Για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, δηλαδή ενός συστήµατος αποτελούµενο 

από σηπτική δεξαµενή, βιολογικά φίλτρα και απορροφητικές δεξαµενές αλλά και για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που άπτονται του αγωγού µεταφοράς των λυµάτων και της 
πρόσβασης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων απαιτείται µια δαπάνη περίπου 
100.000 €. 

Σηµειώνεται ότι εφόσον τελικά επιλεγεί η παραπάνω λύση θα πρέπει να υποβληθεί 
νέα περιβαλλοντική µελέτη για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, ώστε αφενός 
να είναι δυνατή η λήψη των αναγκαίων αδειοδοτήσεων για τη λειτουργία του έργου 
αφετέρου να µην υφίστανται προβλήµατα νοµιµότητας όλης της εγκατάστασης”. 
 
 
2. Την υπ΄ αριθµ.565/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τη λειτουργία 
του βιολογικού καθαρισµού στον οικισµό “Σαραντάπορο” της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας 
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3. Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για ανανέωση της παράτασης λειτουργίας των ίδιων 
εγκαταστάσεων, του βιολογικού καθαρισµού στον οικισµό “Σαραντάπορο” της Τοπικής 
Κοινότητας Νεράιδας,  ως  στεγανός βόθρος, χωρίς έργα υπερχείλισης για έξι  (6) µήνες. 
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. 
 
4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

                                              Αποφάσισε οµόφωνα 
          

  Την  ανανέωση της παράτασης λειτουργίας των ίδιων εγκαταστάσεων, του βιολογικού 
καθαρισµού στον οικισµό “Σαραντάπορο” της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας, ως  στεγανός 
βόθρος, χωρίς έργα υπερχείλισης για έξι  (6) µήνες. 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. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Γιοβάνης, Παπαγεωργίου και Σουφλάκος, Ευαγγελακόπουλος, λόγω 
αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.    
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 190/2014 
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 

 

 


