
Από  τα  απαντητικά  έγγραφα  προς  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  της  Π.Κ.Μ.  επί  αιτούμενης

ενημέρωσης από την παράταξη "Κοιτάμε Μπροστά", για το πρόβλημα της δυσοσμίας, προκύπτουν

τα ακόλουθα, συμπεράσματα: 

1. "Διενεργείται Προανακριτική Έρευνα από την Εισαγγελική Αρχή. Τα στοιχεία της υπόθεσης

είναι  σε διαρκή επικαιροποίηση".  Το έγγραφο της ΟΠΠ "I Can't  Breathe",  όμως, (όπου

αριθμείται  σειρά  σχετικών  εγγράφων  με  στοιχεία  αρ.  πρωτ.  και  εκδούσας  αρχής)  με

συγκεκριμένα ερωτήματα, δεν διαβιβάστηκε στην εισαγγελία, παρά μόνο κοινοποιήθηκε η

απάντηση της υπηρεσίας ότι, δεν είναι δυνατή η χορήγηση των αιτούμενων εγγράφων.

2. Επιβεβαιώνεται  ότι,  οι  ενστάσεις  επί  των  κυρώσεων  που  επιβλήθηκαν,  επεστράφησαν

(βάσει νόμου του '20) στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ώστε να

εξετασθούν πλέον ως αιτήσεις θεραπείας. 

3. Το διάστημα Μάρτιος - Οκτώβριο του 2020, έγιναν, κατόπιν καταγγελιών, έξι αυτοψίες από

το Τμ.  Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου.  Στις  δύο (μέχρι  τον Ιούνιο)

παρά  τη  διαπίστωση,  μακροσκοπικά,  της  ρύπανσης  της  τάφρου,  δεν  μπόρεσε  να  γίνει

έρευνα  "λόγω  έντονου  ευτροφισμού  της  κοίτης  και  των  πρανών"  οπότε  κρίθηκε

απαραίτητος  ο  καθαρισμός  της.  Σημειώνουμε  ότι,  ο  ευτροφισμός  όπου  αναφέρεται  η

υπηρεσία είναι, επίσης, μάρτυρας της ύπαρξης οργανικών αποβλήτων στην τάφρο και το

παρακείμενο ρέμα. Τα απόβλητα αυτά, αποτελούν θρεπτικές ουσίες για τα υδρόβια φυτά και

το  φυτοπλαγκτόν,  που  είναι  καταναλωτές  μεγάλων  ποσοτήτων  οξυγόνου.  Η  έλλειψη

οξυγόνου, με τη σειρά της, οδηγεί σε αναερόβιες συνθήκες μέσα στο νερό, το οποίο έχει ως

αποτέλεσμα την παραγωγή τοξικών ουσιών όπως είναι το μεθάνιο, το υδρογόνο, η αμμωνία,

το υδρόθειο.

4. Σημειώνουμε,  επίσης,  ότι,  ο  καθαρισμός  της  τάφρου,  αφορά  στην  απομάκρυνση  της

βλάστησης  και  των  φερτών  υλικών  που  συγκεντρώνονται  στην  κοίτη  της  στις  έντονες

βροχοπτώσεις, ώστε, να διευκολύνεται η ροή του νερού κι έτσι, να ανταποκρίνεται στον

σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή στην αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης.

Εξάλλου, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι,  ακόμα και ο καθαρισμός της φέτος, ήταν

αποτέλεσμα πιέσεων και έγγραφων καταγγελιών από κατοίκους της περιοχής λίγο πριν την

εκβολή  στον  Λεύκο  ποταμό,  όπου  υπάρχει  μεγάλη  οικιστική  πυκνότητα,  για  τον  φόβο

πλημμυρικών φαινομένων. Ωστόσο, και μετά τον καθαρισμό της τάφρου, οι επόμενες τρεις

αυτοψίες δεν κατέληξαν στον εντοπισμό του υπαίτιου της διαπιστούμενης μακροσκοπικά



ρύπανσης της.  Την 26η Οκτωβρίου 2020 (όταν καταγγείλαμε νέα ρύπανση της τάφρου)

έγινε νέα αυτοψία, κατά την οποία λήφθηκε τελικά δείγμα & στάλθηκε στο Νοσοκομείο για

ανίχνευση τυχόν αιμοσφαιρίνης. Ακόμα περιμένουμε σχετική ενημέρωση. 

5. Όσον αφορά στη δυσοσμία, το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων,

στη λακωνική απάντησή του, χωρίς να έχει. θα λέγαμε, την αρμοδιότητα ώστε να αποφανθεί

σχετικά,  πιθανολογεί ότι, “κατά τον χρόνο εξέλιξης των παραπάνω εργασιών να εκλύεται

δυσοσμία".  Πιθανότητα  η  οποία  εκφράστηκε,  στις  αρχές  Οκτωβρίου,  και  από  την

Αντιπεριφερειάρχη στη συνάντηση μαζί της μελών της ΟΠΠ. Μια δυσοσμία, όμως, που

εκλυόταν και τα προηγούμενα χρόνια, εκλυόταν πριν τις εργασίες καθαρισμού και μετά το

πέρας αυτών και διαχεόταν σχεδόν σε όλη την πόλη τις πρωινές αλλά και τις νυχτερινές

ώρες. 

6. Σε αυτοψία που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο του 2020, σε όμορο βουστάσιο, διαπιστώθηκε

ότι  “ο  κτηνοτρόφος  δεν  τηρούσε  –  ως  όφειλε  –  βιβλίο  δειγματοληψιών  θεωρημένο

αρμοδίως  όσον  αφορά  τα  υγρά  απόβλητα”  και  ότι  “το  συμφωνητικό  με  την  εταιρία

διαχείρισης νεκρών ζώων είχε λήξει στις 31-12-2018”. Τα ερωτήματα που προκαλούνται

αυτόματα, είναι: πως η ίδια υπηρεσία κατόπιν ελέγχου τον Ιούλιο του 2020 βεβαίωνε ότι,

τηρούνται απαρέγκλιτα οι περιβαλλοντικοί όροι, πως διαχειρίζεται η επιχείρηση, τα υγρά

απόβλητα για την αποφυγή οσμών και πως τα ζωικά υποπροϊόντα από το 2018. 

7. Γενικότερα, σε απάντηση του ερωτήματος της παράταξης “Κοιτάμε Μπροστά”, το οποίο

διαβιβάστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. στην Π.Ε. Πιερίας, οι υπηρεσίες

ενημερώνουν  για  τις  ενέργειές  τους  αναφερόμενες  σε  δύο  από  τις  επιχειρήσεις  ζωικής

παραγωγής (χοιροστάσιο και βουστάσιο) πλησίον της τάφρου. Δηλώνουν δε, ότι κατά σε

έλεγχο που έγινε, πρόσφατα, σε αυτές τις δύο επιχειρήσεις "δεν διαπιστώθηκε ροή λυμάτων

στην  τάφρο”.  Δεν  υπάρχει,  όμως,  καμία  αναφορά  διενέργειας  ελέγχου  της  τρίτης

επιχείρησης  (πτηνοσφαγείου),  της  οποίας  η  επιφάνεια  εδάφους  όπου  αυτή  λειτουργεί,

εφάπτεται του παρακείμενου ρέματος μέσω του οποίου καταλήγουν τα λύματα στην τάφρο,

παρά το βεβαρυμμένο παρελθόν της για παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων υπό τους

οποίους αδειοδοτήθηκε και της μη συμμόρφωσής της,  αφού, το 3013 και 2014. εκδόθηκαν

εις βάρος της, τρεις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων. Η μόνη μνεία στην εν λόγω επιχείρηση,

γίνεται στο απαντητικό υπηρεσιακό έγγραφο με ημερομηνία 27/10/2020, όσον αφορά σε

αυτοψία στην τάφρο την 22/9/2020, κατά την οποία πάλι δεν προέκυψε κάποιο αποτέλεσμα

αλλά "κρίθηκε αναγκαίο  να διενεργείται τακτικός έλεγχος της εγκατάστασης βιολογικού



καθαρισμού του πτηνοσφαγείου". Αυτός ο ισχυρισμός είναι έωλος αφού δεν φαίνεται να

είναι  προϊόν  προγενέστερης  επίσημης  εισήγησης  της  υπηρεσίας  (και  τότε  που  κρίθηκε

αναγκαίος  δεν  έγινε  ο  έλεγχος),  αλλά  προφανώς  υπαγορεύεται  ως  απάντηση  στο

Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΚΜ και στην ερωτώσα παράταξη, από την πίεση της δυσφορίας

των πολιτών και της δράσης (τους τελευταίους δύο μήνες) καθώς και της από 26/10/2020

καταγγελίας της ΟΠΠ. 


