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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 4606/08-11-2019                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμ. 14/2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.] 
Στην Καστοριά και στο Κατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στην Μεσοποταμία, σήμερα στις 30 του μηνός Οκτωβρίου 
έτους  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της συσταθείσας στο Δήμο Καστοριάς, ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Καστοριάς, με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» [Π.Δ.1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 257/87 ΦΕΚ 114/07-
07-1987 με το Π.Δ. 162/96 ΦΕΚ 118/14-06-1996 τ.Α και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. 
Διοικ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 244/8-2-2013 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 
356/14-02-2014 Τεύχος Β΄- Τροποποίηση ΦΕΚ 3809/15-10-2019 Τεύχος Β΄], ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
4364/24-10-2019 γραπτή πρόσκληση του  Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα [11] μελών 
βρέθηκαν παρόντα έντεκα [11], δηλαδή: 

Παρόντες Απόντες 

1.- Τόσκος Πέτρος , Πρόεδρος   
2.- Αλεξανδρίδης Νικόλαος   
3.- Ρήμος Αθανάσιος   
4.- Σαλβαρίνας Ιωάννης   
5.- Φούκη -Λιάμη Αλεξάνδρα   
6.- Μπότσαρης Βασίλειος   
7.- Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου   
8.- Ντάκουλα - Κοσμίδου Μαρία   
9.- Λούσιου Ιωάννα   
10.- Τελιγιωρίδης Παναγιώτης   

11.- Χρήστος Βασιλείου   

 
Β. Παρόντες: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής  

Θεόδωρος  Μπέντος, Προϊσ/νος της Τ.Υ  της ΔΕΥΑΚ 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Χρήστος Βασιλείου αναπληρωματικό Μέλος του Κων. Αλεξιάδη ο  

οποίος δήλωσε κώλυμα, ο Κυριάκος Ρόντσης, υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση των   

πρακτικών και ο Αναστάσιος Δούκας Λογιστής της Επιχείρησης. 

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε 

ως κατωτέρω: 
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Ο Δ/ντής εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί εκτός από τις εβδομαδιαίες αναλύσεις δειγμάτων από την είσοδο και έξοδο του 

βιολογικού σταθμού οι οποίες πραγματοποιούνται στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ, και αναλύσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα σε δείγματα τα οποία εξετάζονται σε διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια.  

Το χρώμιο σαν στοιχείο ανήκει στα βαρέα μέταλλα & χρησιμοποιείται ευρέως με την μορφή χρωμικών αλάτων 

στην διαδικασία επεξεργασίας των δερμάτων από τα βυρσοδεψεία της περιοχής.  
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Ο βιολογικός σταθμός Καστοριάς δέχεται τα προεπεξεργασμένα απόβλητα δύο βυρσοδεψείων με ανεξάρτητους 

αγωγούς για το καθένα σύμφωνα και με τις αποφάσεις 59/2006 και 11/2008 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ. Tα όρια 

υποδοχής των αποβλήτων αυτών από τον βιολογικό σταθμό με βάση τον κανονισμό αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ 

και την ΕΠΟ για τις ΕΕΛ Καστοριάς είναι τα παρακάτω: ι) 500 μg/l για το εξασθενές χρώμιο και ιι) 2000 μg/l για 

το τρισθενές. 

Σε περίπτωση που σημειωθεί υπέρβαση στις συγκεντρώσεις χρωμίου (ανάλογα και με το μέγεθος της 

υπέρβασης) επηρεάζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης καθώς διαταράσσεται η ισορροπία 

της από την είσοδο τοξικών ουσιών, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στους πληθυσμούς των μικροοργανισμών 

(κυρίως  νιτροποιητών) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου των λυμάτων.  

Προκειμένου να διατηρήσουμε τα επίπεδα των εξεταζόμενων παραμέτρων (BOD5, COD, ολικό άζωτο, ολικός 

φώσφορος, ολικά αιωρούμενα στερεά) της εξόδου εντός ορίων με βάση την ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ192Β) 

«Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων» επιβαρύνουμε την λειτουργία  των εγκαταστάσεων 

αυξάνοντας τον χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων για την παροχή αέρα - οξυγόνου στην δεξαμενή αερισμού 

(φυσητήρων) καθώς και του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων ανεβάζοντας κατά πολύ το λειτουργικό  κόστος 

της εγκατάστασης. 

Εν κατακλείδι ο βιολογικός σταθμός μπορεί μεν να ανταπεξέλθει στην επεξεργασία επιβαρυμένων αποβλήτων 

των βυρσοδεψείων (μέχρι κάποιου ορίου φυσικά) αλλά με αρκετά αυξημένο λειτουργικό  κόστος για την ΔΕΥΑΚ. 

Σε τακτική δειγματοληψία για χημική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

στη 01/10/2019 στο βυρσοδεψείο DM ΑΒΕΕ σε φρεάτιο δειγματοληψίας, προέκυψε στις 10/10/2019 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων μέτρηση χρωμίου Cr  τιμής  6.283 μg/l με όριο τα 2.500 μg/l. 

Κατόπιν η νομική σύμβουλος ανέφερε ότι είναι νόμιμη η επιβολή τέλους λόγω επιβάρυνσης της λειτουργίας των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καστοριάς (μέτρηση χρωμίου Cr 6.283 μg/l με όριο τα 2.500 μg/l). 

Αναλογικά προκύπτει το πρόσθετο τέλος κόστους επεξεργασίας στα 1.777 € ανά παράβαση την φορά 

(αναλογιζόμενοι το συνολικό πρόσθετο τέλος που είχε επιβληθεί στην επιχείρηση DM ΑΒΕΕ - 95η απόφαση του 

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΑΔΑ: ΩΝΞΕΟΡΘ2-Κ6Τ-1). Η μέτρηση του χρωμίου για την συγκεκριμένη επιχείρηση σε 

σχέση με το όριο των 2.500 μg/l είναι 2,5 φορές πάνω από το όριο.  

Συνεπώς το συνολικό πρόσθετο τέλος επεξεργασίας είναι 1.777 € * 2,5 = 4.442,5 €       

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τον Ν 1069/80, Ν 4483/17, τον 

προϋπολογισμό της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικ. έτους 2019 και την σχετική με 

το θέμα  Νομοθεσία. 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α 

Επιβάλλει  πρόσθετο τέλος κόστους επεξεργασίας των λυμάτων, της Επιχείρησης DM ΑΒΕΕ, 

συνολικού ποσού 4.442,5 €. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 169/19 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ    ΜΕΛΗ 

   

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  ΡΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΦΟΥΚΗ - ΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

  ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 

  ΝΤΑΚΟΥΛΑ - ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

  ΛΟΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

  ΤΕΛΙΓΙΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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