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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡ/ΧΗΣ
Η επιτροπή πραγματοποίησε την δεύτερη επίσκεψη της στο χώρο του ΧΥΤΑ την
Πέμπτη 27-12-2012 το πρωί.(η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 01-11-2012 αλλά λόγω
απεργίας του ΟΤΑ δεν υπήρχαν οι υπεύθυνοι υπάλληλοι να μας ενημερώσουν)
Σ αυτή την επίσκεψη ενημερωθήκαμε για την λειτουργία του βιολογικού
καθαρισμού,για τα στάδια επεξεργασίας των υγρών και για το πρόβλημα που
υπάρχει με την έλλειψη του προσωπικού.
Συγκεκριμένα υπολειτουργεί ο βιολογικός(έλλειψη προσωπικού) διότι αντί για
τέσσερις βάρδιες υπάρχουν μόνον δύο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επεξεργαστεί
όλο τον όγκο των στραγγισμάτων και το υπόλοιπο να το στέλνουν με βυτία στον
σταθμό των Ταγαράδων. Τα χημικά υλικά του βιολογικού πιστεύουν ότι έγιναν οι
προμήθειες για το 2013
Κατά την ώρα της επίσκεψή μας είδαμε δύο φορές το βυτιοφόρο στον εκεί χώρο.
Διαπιστώσαμε ότι από τα κύτταρα υπήρχε υπερχείλιση των στραγγισμάτων των
σκουπιδιών στα κανάλια των ομβρίων και σχηματιζότανε ένα ρυάκι που κατέληγε
στους τσιμεντένιους σωλήνες που οδηγούν τα νερά της βροχής έξω από το χώρο του
ΧΥΤΑ στο καρακείμενο ρυάκι.
Τα υγρά αυτά ήταν έντονα σκουρόχρωμα, δύσοσμα, αφρίζοντα με συνεχή ροή.
Πήραμε μια μικρή ποσότητα (μισό ποτήρι) για να κάνουμε μία απλή ανάλυση του
PΗ και της αγωγιμότητας του. Ζητήσαμε από τους υπευθύνους να κάνουν κι αυτοί
αναλύσεις ,αλλά μας απάντησαν ότι χρειάζονται άδεια από τον ΟΤΑ και μια δική μας
αίτηση αφού επιθυμούμε να κάνουμε κι άλλες αναλύσεις με περισσότερα στοιχεία.
Υπήρχαν παρά πολλά σκυλιά μέσα και έξω από τον ΧΥΤΑ.
Σε διάφορα σημεία υπήρχε έντονη δυσοσμία σαν υγραέριο, την ίδια που
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πολύ συχνά στο χωριό της Ασσήρου. Κατά τους
υπευθύνους είναι αποτέλεσμα των ζυμώσεων που γίνονται στα σκουπίδια
αποδεσμεύοντας αέρια στην ατμόσφαιρα. Δεν μας δόθηκε σαφή απάντηση για την
επικινδυνότητα τους ούτε τι προτείθονται να κάνουν γι αυτό.
Στο τέλος είδαμε το χώρο των δύο νέων κυττάρων που ετοιμάζονται. Ήταν ευκρινή
τα νερά που πηγάζουν από το τελευταίο, και απ ότι μας ενημέρωσαν περιμένουν τις
υδρογεωλογικές μελέτες για να συνεχίσουν τις εργασίες
Η γενική εικόνα που αποκομίσαμε ήταν άκρως ανησυχητική και θλιβερή και
δυστυχώς επιβεβαίωσε τις υποψίες μας

