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ΘΕΜΑ : Λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης - εκροή βρόμικων υγρών από το
χώρο του ΧΥΤΑ στο παρακείμενο ρυάκι.
Την Κυριακή 02-10-2011 στις 09:00 το πρωί , μέλη του συλλόγου μας επισκεφτήκαμε τον εξωτερικό κάτω χώρο του ΧΥΤΑ και διαπιστώσαμε, όπως αποτυπώσαμε σε
φωτογραφικό υλικό και βίντεο που μπορούμε να το προσκομίσουμε, ότι απορρέουν νερά
χρώματος πορτοκαλί , αφρίζοντα και με έντονη δυσοσμία , από το σημείο εκροής
( σωλήνες ) των βρόχινων νερών , αν και έχει να βρέξει τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες
και τα νερά της βροχής δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά , όπως όλοι γνωρίζουμε.
Τα υγρά αυτά πέφτουν στο ρυάκι που βρίσκεται κάτω από τον ΧΥΤΑ , από το οποίο
ποτίζονται διάφορες αγροτικές και δενδροκομικές καλλιέργειες και ενώνεται με τον
ποταμό Μπογδάνα , για να καταλήξει τελικά στην πολύπαθη Λίμνη Κορώνεια.
Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η περιοχή βρίσκεται εντός περιοχής προστασίας του
δικτύου NATURA.
Συνεκτιμώντας δε την μαρτυρία του ίδιου του προέδρου του ΟΤΑ , των υπεύθυνων
υπαλλήλων αλλά και του προέδρου του σωματίου των εργαζομένων ότι , εδώ και έξι
μήνες, έχουν πρόβλημα με την προμήθεια των χημικών του βιολογικού , έχουμε βάσιμες
υποψίες ότι τα διασταλλάζοντα των απορριμμάτων δεν επεξεργάζονται στον βιολογικό
καθαρισμό , αλλά ρίχνονται έξω από τον ΧΥΤΑ, μολύνοντας εγκληματικά την περιοχή
, κάτι που απαγορεύεται από τους όρους λειτουργίας του και για τα επεξεργασμένα .
Επίσης ο περιβάλλων χώρος είναι πολύ βρώμικος , γεμάτος σκουπίδια και σακούλες
μέσα κι έξω από το ρυάκι , ενώ μέσα στον ΧΥΤΑ περιφέρονται κοπάδια σκυλιών.
Κατόπιν τούτων ζητούμε την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων που έχουν
την ευθύνη της προστασίας του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της ανθρώπινης
υγείας.
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