Αυτοψία του ΚΕΠΠΕ στην τάφρο
ομβρίων της ΜΕΑ Ηπείρου
Το πόρισμά του από την αυτοψία που πραγματοποίησε στην τάφρο
των ομβρίων της εγκατάστασης επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων Ηπείρου παρέδωσε σήμερα το μεσημέρι το Κλιμάκιο
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Συγκεκριμένα το πόρισμα, αναφέρει πως τη Δευτέρα στην τάφρο
ομβρίων παρουσιάστηκε έντονη έκπλυση εδαφών μετά από πολύ
έντονη βροχόπτωση και συνεχίζει:
«Η ανωτέρω έκπλυση προέρχονταν από το χώρο εντός του γηπέδου
της εγκατάστασης (περίπου 20 στρ.) ο οποίος και έχει
χρησιμοποιηθεί ως χώρος απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών
εκσκαφής από την κατασκευή του ανωτέρω έργου. Για τον
συγκεκριμένο δέ χώρο έχει ληφθεί και ξεχωριστή αδειοδότηση από
την Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Περ/ντικής Αδειοδότησης
του Υπ. Περ/ντος και Ενέργειας) απόφαση έγκρισης Τεχνικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) αρ. 7789/26.7.2018 (ΑΔΑ:
ΩΥ62653Π8-0ΥΚ).
Στον συγκεκριμένο χώρο απόθεσης και σύμφωνα με την ανωτέρω
έγκριση απόθεσης πλεοναζόντων υλικών γίνονται και εργασίες
αποκατάστασης – διαμόρφωσης ώστε να γίνει η τελική
χωματοκάλυψη και η τελική φύτευση (με υδροσπορά).
Ως υλικό για την αποκατάσταση – διαμόρφωση στη συγκεκριμένη
έκταση χρησιμοποιείται το κόμποστ (τύπου Α) που παράγεται από
την εγκατάσταση ως υποπροϊόν της επεξεργασίας των
απορριμμάτων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρ. οικ. 48268/7.10.2016
(ΑΔΑ: 6Ι4Ζ4653Π8-ΨΒΞ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων
(Τροποποίηση) και στον όρο 4.3.2 ii.δ το παραγόμενο κομπόστ
τύπου Α δύναται ενδεικτικά να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως:

– Ως υλικό επίχωσης ή αποκατάστασης εδάφους
– Ως υλικό προς διαμόρφωση αναγλύφου
– Ως υλικό καθημερινής και τελικής επικάλυψης σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ
– Σε εργασίες επίχωσης – αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά
προς αποκατάσταση, ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία
– Ως βελτιωτικό εδάφους στην γεωργία ή/και καλλιεργητικά μέσα
εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προδιαγραφές της σχετικής
νομοθεσίας.
Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόθεσης πλεοναζόντων
υλικών βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει γίνει ακόμη η τελική
χωματοκάλυψη και φύτευση με υδροσπορά. Σύμφωνα δε με
εκτιμήσεις του λειτουργού της εγκατάστασης οι εργασίες
αποκατάστασης αναμένεται να ολοκληρωθούν το β΄ εξάμηνο του
2020.
Η χρωματισμένη ροή νερού που παρατηρήθηκε οφειλόταν στις
έντονες και απότομες εκπλύσεις, λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, από
τη συσσώρευση του κόμποστ στην εν λόγω αδειοδοτημένη έκταση
(περίπου 20 στρεμμάτων) της ΜΕΑ. Σύμφωνα με τα πρώτα
εργαστηριακά αποτελέσματα των δειγμάτων που πάρθηκαν δεν
διαπιστώθηκαν
παραμέτρων.
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Η εικόνα δε της περιοχής κατά την αυτοψία από το ΚΕΠΠΕ
Περιφέρειας Ηπείρου τη Τρίτη 5/11/2019 ήταν τελείως
διαφορετική και παρόλο που υπήρχε ακόμη αποστράγγιση και μικρή
ροή υδάτων εν τούτοις δεν υπήρχε το φαινόμενο της προηγούμενης
ημέρας και το ρέον νερό δεν είχε οπτικά αλλοιωμένο χρώμα ενώ
αναμένονται και οι σχετικοί εργαστηριακοί έλεγχοι».

