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Προβλήματα και πιθανές λύσεις από τον Μ. Ματσάγκα

Τις θέσεις της Ριζοσπαστικής Ανατροπής του Δήμου Ζίτσας σε ότι έχει να κάνει με τη
διαχείριση των λυμάτων στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων παραθέτει με ανακοίνωσή του ο
επικεφαλής της παράταξης, Μανώλης Ματσάγκας.

Σε αυτή μεταξύ άλλων υποστηρίζει πως η επέκταση της λειτουργιάς του βιολογικού
καθαρισμού των Ιωαννίνων μπορεί να δώσει λύσεις ωστόσο αν δεν παρθούν μια σειρά
μέτρων για ορισμένα προβλήματα που πιθανά προκύψουν τότε δεν θα μπορέσει να
διαχειριστεί όπως πρέπει τα λύματα των Ιωαννίνων.

Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Ματσάγκα, η εγκατάσταση δέχεται σήμερα κατά μέσο όρο
ημερήσια παροχή που υπερβαίνει κατά 16% το υδραυλικό φορτίο για το οποίο είναι
σχεδιασμένη η λειτουργούσα μονάδα. Επιπλέον, στο αποχετευτικό δίκτυο εισέρχονται
πρόσθετες εισροές (από παράνομες συνδέσεις, τον υπόγειο υδροφορέα και τα νερά της
βροχής) με αποτέλεσμα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, η εγκατάσταση να δέχεται
και έντονες πλημμυρικές παροχές, πολύ πάνω από τη δυναμικότητα επεξεργασίας, με
αποτέλεσμα να διοχετεύονται ανεπεξέργαστες στον αποδέκτη, προκειμένου να μη
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κινδυνεύσει η λειτουργία της εγκατάστασης.

Δεν διασφαλίζεται επαρκώς αφενός η σύνδεση όλων των μονάδων της ΒΙ.ΠΕ. με το
σύστημα επεξεργασίας λυμάτων και αφετέρου ο πλήρης έλεγχος της προβλεπόμενης από
τους περιβαλλοντικούς όρους της εκ των προτέρων επεξεργασίας των λυμάτων, προτού
προσαχθούν στο σύστημα.

Η πορεία εξέλιξης των έργων για την ολοκλήρωση και λειτουργία του σχεδιασμού του
συστήματος αποχέτευσης δεν παρουσιάζεται ικανοποιητική, καθώς ο διαγωνισμός για την
αναβάθμιση της ΕΕΛ παρουσιάζει σημαντικότατη καθυστέρηση και αφήνει ανησυχία για τον
οριστικό χρόνο λειτουργίας της. Ως αποτέλεσμα η σύνδεση των υπό κατασκευή δικτύων,
στα οποία περιλαμβάνεται το υπό κατασκευή δίκτυο της Ελεούσας, να καθίσταται
αμφίβολη, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία της λειτουργούσας εγκατάστασης να
ανταποκριθεί στη σημερινή ημερήσια παροχή.

Εντός των ορίων του Δ. Ζίτσας λειτουργούν τρεις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες οι οποίες
διαθέτουν συστήματα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών λυμάτων τους και χρησιμοποιούν
μετά από αδειοδότηση ως αποδέκτη των λυμάτων την τάφρο της Λαψίστας.

Από τα στοιχεία των μελετών, το μέγεθος και το είδος των βιομηχανιών, προκύπτει ότι οι
τρείς βιομηχανίες μαζί, όταν λειτουργούν σύμφωνα με την αδειοδότησή τους, απορρίπτουν
στην τάφρο οργανικό φορτίο της ίδιας τάξης περίπου με εκείνο που απορρίπτει ο
Βιολογικός της πόλης των Ιωαννίνων είναι δηλαδή σαν και μια άλλη πόλη του μεγέθους των
Ιωαννίνων να διαθέτει τα λύματά της στην τάφρο Λαψίστας.

Προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων

Ο κ. Ματσάγκας με βάση τα παραπάνω προτείνει μια σειρά μέτρων προς τον Δήμο Ζίτσας
ώστε να υπάρχει άμεση επίλυσή τους.

Αυτά είναι:

2/4

Οι προτάσεις της ΡΙ.ΖΑ Ζίτσας για τη διαχείριση των λυμάτων του λεκανοπεδίου
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2015 10:31 -

Άσκηση της απαραίτητης πίεσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Ι. για τον συστηματικό έλεγχο και κατάργηση
των παράνομων συνδέσεων και τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τον
περιορισμό εισροών όμβριων υδάτων στο δίκτυο συλλογής των λυμάτων.

Άσκηση πίεσης προς την αποκεντρωμένη Διοίκηση για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας στην περιβαλλοντική αδειοδότηση που αφορά τα όρια των εκπομπών και για
την αναγκαιότητα γνωμοδοτήσεων του Δήμου στο στάδιο αδειοδοτήσεων των
δραστηριοτήτων.

Άσκηση της απαραίτητης πίεσης προς την Περιφέρεια Ηπείρου για συνεχείς και
αξιόπιστους ελέγχους της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και ειδικότερα της
εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των λυμάτων πριν τη
διάθεσή τους στον αποδέκτη.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη θεσμοθέτηση της τάφρου της Λαψίστας ως ευαίσθητου
αποδέκτη, όπως άλλωστε προτείνεται από το θεσμοθετημένο Σχέδιο Διαχείρισης των
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.

Τήρηση της 364/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ενέργειες εναντίωσης
στην κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικής μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης, καθώς η
Δ.Ε.Υ.Α.Ι. προβλέπει στο σχεδίασμά της λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας
λυμάτων την κατασκευή σύγχρονης μονάδας εντός της ΕΕΛ.

Προγραμματισμός για την εκπόνηση τεχνικών μελετών για την κατασκευή δικτύων
συλλογής και προαγωγής λυμάτων στην ΕΕΛ για τους οικισμούς Αγίου Ιωάννη,
Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Ροδοτοπίου και Γαρδικίου, σε συνεννόηση με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ι.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για αναλυτική ενημέρωση δημοτών και κατοίκων, αναφορικά με τα
αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στην λειτουργία των δραστηριοτήτων και
στην κατάσταση του αποδέκτη από την Περιφέρεια ή από άλλους αρμόδιους φορείς. καθώς
και το άνοιγμα διαλόγου με κάθε ενδιαφερόμενο για το σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης
των λυμάτων.
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Διερεύνηση της συμμετοχής του Δήμου Ζίτσας στις λήψεις αποφάσεων για τη διαχείριση
των λυμάτων του λεκανοπεδίου.
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