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Αξιότιμε κ. Δήμαρχε.

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Εργαστηρίου γγιεlντ1ς και Επιδημιολογίας με το Δ1ψο

Ζίτσας, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες με σκοπό τη\' παρακολούθηση της ποιότητας του

νερού της τάφου Ααψίστας και του ποταμού Καλαμά. Η μελέτη των υδάτων του ΔΙ1μου Ζίτσας

εντάσσεται στο έργο 81925 με τίτλο «Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις υδάτων (πόσιμα,

θαλάσσια κ.α.) της Βορειοδυτιιαις Ε/λίιδος».

Στα πλαίσια της μελέτης το εργαστιΊριο έχει μέχρι στιγμιΊς πραγματοποιήσει

δειγματοληψίες σε έξι διαφορετικά χρονικά σημεία (Ιούλιος Ί 5, Ιούλιος '16. Δεκέμβριος Ί 6,

Μάιος '17, Αύγουστος Ί7, Σεπτέμβριος Ί7). Τα σημεία δειγματοληψίας που επιλέχθησαν και

χαρτογραφήθηκαν με τη χρήση GPS Ι1ταν τα εξιΊς: Πηγές Καλαμά. Κεντρική Έξοδος Βιολογικού

Ιωαwίνων, ΤΟΕΒ Λαψίστας. Καταβόθρες Ροδοτοπίου, Μοναστήρι ΠαλιουριΊς. Γέφυρα

Σουλόπολου, Γέφυρα Βροσύνας και Σμίξη Βροσύνας. Για τις ανάγκες της μFλέτης τα δείγματα

αναλύθηκαν για μια σειρά ενδεικτικών μικροβιολογικών και χημικ,ον παραμέτρων όπως ολικά

κολοβαι..-τηριοειδιΊ. εντερόκοκκοι, ριι, αγωγιμότητα, αμμώνιο, νιτρώδη κ.α.
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Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συνολικά δείχνουν μια σχετική υπέρβαση των

συνιστώμενων από τη νομοθεσία τιμών, χωρίς ωστόσο να αποτελούν ανησυχητικές ενδείξεις.

Αυτό οφείλεται στο ότι ο Καλαμάς είναι ένα οικοσύστημα που επηρεάζεται από έντονη

ανθρωπογενή δραστηριότητα και βρίσκεται σε άμεση επαφή με ένα μεγάλο αστικό κέντρο

(ιωά\νινα). Επίσης. τα ευρήματα του εργαστηρίου καταδεικνύουν σαφώς την ανάγκη για συνέχιση

της μελέτης και πραγματοποίηmι περισσότερων δειγματοληψιών.

Πιο α/>γκεκριμένα.στις Πηγές Καλαμά τα αποτελέσματα δείχνουν μια μικρή υπέρβαση των

συνιστώμενων τιμών. Σχετικά αυξημένη επιβάρυνmι και αύξηση των παραμετρικών τιμών

παρατηρείται στην Έξοδο του Βιολογικού ΚαΟαρισμού των Ιωαwίνων Πρόκειται για μια μονάδα

διαχείρισης αστικών λυμάτων. δηλαδι; ένα σύστημα που εκ φύσεως παρουσιάζει ιδιαίτερη

ευαισΟησία σε διακυμ(lνσεις λόγω καιρικών συνΟηκάιν. όγκου παρεχόμενων λυμάτων "'<1.

Συνιστάται ωστόσο, η συνεχής παρακολούθηmι της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για την ορΟή

και αποδοτική λειτουργία του συστήματος.

Το τμl;μα ροής μεταξύ ΤΟΕΒ Λαψίστας και είσοδο σηράγγων Ροδοτοπίου απαιτεί

ιδιαίτερη προσοχl; και αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης. Τα αποτελέσματα των

αναλύσεων καταδεικνύουν σημαντική αύξηση των μικροβιολογικών και των χημικών παραμέτρων

στο συγκεκριμένο τμl;μα. Ως εκ τούτου. κρίνεται cmtaΚTI""l η ανάγκη πραγματοποίησης

περαιτέρω δειγματοληψιών για τον ακριβl; εντοπισμό της προέλευσης της εmβάρυνσης. Τέλος.

αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στα σημεία που έπονται των Καταβοθρών Ροδοτοπίου (Μοναστήρι

Παλιουρής. Γέφυρα Σουλόπολου, Γέφυρα Βροσύνας και Σμίξη Βροσύνας), παρατηρείται

σημαντική μείωση των δεικτών. εmστρέφοντας σε επίπεδα τιμών παρόμοια με τα σημεία

δειγματοληψίας που προηγούνται των Καταβοθρών Ροδοτοπίου.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων παρουmάστηκαν από τους

επιστημO\~KoύςυπευΟύνους του navcmotllIIiou. σε συνεδρίαση του Δημοτικοί>Συμβουλίου στις

27/12/2017.
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Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι τα ευρήματα του Εργαστηρίου καταδεικνύουν σαφιος την

ανάγκη για συνέχιση της μελέτης και πραγματοποίηση περισσότερων δειγματοληψιών

περιλαμβάνοντας καινούργια σημεία που χριιζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωVJiσετε

μαζί μας.

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Ω f. ΙΗΙ 11; ΓιΗ
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