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ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

 

 

Την Πέμπτη 10-11-2022 ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

της Π. Ε. Πέλλας κ. Αργυράκης Στέφανος και οι υπάλληλοι του ίδιου τμήματος κ. Σόντρας Ιωάννης 

και Λαμπάδα Στυλιανή, σε εκτέλεση της αριθ. 789457(2745)/08-11-2022 εντολή ελέγχου του Αναπλ. 

Προισταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πέλλας, πραγματοποιήσαμε 

αυτοψία στο ρέμα το οποίο υφίσταται μεταξύ των οικισμών Μαυροβουνίου και Σκύδρας, Ανατολικά 

και παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής Σκύδρας – Έδεσσας, μετά την από 3-11-2022 Αναφορά 

– Καταγγελία της Ομάδας Πρωτοβουλίας Ευαισθητοποιημένων Πολιτών Δήμου Σκύδρας για το 

περιβάλλον, σύμφωνα με την οποία πιθανόν να διοχετεύονται λύματα που μολύνουν το περιβάλλον, 

από επιχειρήσεις και δραστηριότητες που βρίσκονται σε επαφή με αυτό. 

Στοιχεία αυτοψίας 

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε την 10.00πμ με ηλιοφάνεια χωρίς να έχει προηγηθεί βροχόπτωση τις 

προηγούμενες 4 ημέρες. 

Η πρόσβαση στο ρέμα ήταν δύσκολη, καθώς στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις και λοιπές 

δραστηριότητες που υφίστανται στην περιοχή έχουν περιφραγμένη την επαφή τους με το εν λόγω 

ρέμα. 

Η προσέγγιση σε αυτό, έγινε κατάντη και αμέσως μετά τις επιχειρήσεις, σε εγκαταλελειμμένο 

αγροτεμάχιο, ώστε να ελεγχθεί συνολικά η πιθανή διοχέτευση λυμάτων από αυτές στο ρέμα. 

Κατά την αυτοψία, δεν διαπιστώθηκε ροή στο ρέμα, ούτε στάσιμα ύδατα αλλά ούτε ιζήματα και οσμές 

που ενδεχομένως θα υποδήλωναν περιοδική ρίψη λυμάτων. Τουναντίον διαπιστώθηκε πλούσια 

δενδρώδης, θαμνώδης και ποώδης βλάστηση που έχει πάρει προιόντος του χρόνου, κλίση κατά την 

φορά εξόδου του ρέματος στον Εδεσσαίο ποταμό, εξαιτίας των όμβριων απορροών που όπως 

υποδηλώνει η γεωμετρία του ρέματος περιοδικά είναι σημαντικές. 

Πρόσθετες ενέργειες 

Με αφορμή την ως άνω αναφορά- καταγγελία και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας 

πραγματοποιήσαμε έλεγχο στο υφιστάμενο Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πέλλας, που 

περιλαμβάνεται στις επιχειρήσεις / δραστηριότητες της ελεγχόμενης περιοχής, για το οποίο η 



υπηρεσία μας έχει εκδώσει την αριθ. 8983/204377/15-06-2012 Βεβαίωση Απαλλαγής από την 

υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, τόσο η σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δίκτυο αποχέτευσης της 

ΔΕΥΑ Σκύδρας και η διοχέτευση του συνόλου των υγρών αποβλήτων του κέντρου σε αυτό, καθώς 

και η τήρηση στο σύνολό τους των προυποθέσεων σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκε η ως άνω 

βεβαίωση απαλλαγής. 

Παρατηρήσεις 

Εκτιμούμε ότι για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής θα πρέπει να γίνει καθαρισμός 

του ρέματος για την απρόσκοπτη παροχέτευση των πλημμυρικών υδάτων. 

 

Οι διενεργήσαντες την αυτοψία 

 

Αργυράκης Στέφανος …………… 

 

Σόντρας Ιωάννης …………… 

 

Λαμπάδα Στυλιανή     …………… 
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