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ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΑΛΦΕΙΟ
ΧΩΜΑΤΕΡΗ
Τον

δήμαρχο

της

Αρχαίας

Ολυμπίας,
Ευθύμιο
Κοτζιά,
συνέλαβε κλιμάκιο της Ελληνικής
Αστυνομίας
απόπειρα

για
περιβαλλοντικής

ρύπανσης στην πολύπαθη περιοχή
του Αλφειού, όπου δημιουργούνται
παράνομες

χωματερές

για

τα

σκουπίδια της Ηλείας.
Σε βάρος του δημάρχου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα
ρύπανσης περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.«μετά από τηλεφωνική
καταγγελία, στο κέντρο επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ηλείας, για εναπόθεση αστικών απορριμμάτων στη Λυναριά Ηλείας,
από δημοτικά απορριμματοφόρα, αστυνομικοί πήγαν άμεσα στην
περιοχή, όπου εντόπισαν το δήμαρχο, ο οποίος τους υπέδειξε
παραποτάμια περιοχή του ποταμού Αλφειού, σε απόσταση λίγων
χιλιομέτρων, που βρίσκονταν δύο έμφορτα απορριμματοφόρα και
ένα μηχάνημα έργων (τσάπα) του Δήμου».
Τη στιγμή που έφτασαν οι αστυνομικοί, τα οχήματα ήταν
ακινητοποιημένα χωρίς να προβαίνουν σε καμία εργασία, ενώ
προφανώς κάποιος είχε ειδοποιήσει τους χειριστές οι οποίοι
είχαν εξαφανιστεί.
Δίπλα στα μηχανήματα ανακαλύφθηκε τάφρος, διαστάσεων 5Χ6Χ5
μέτρων στην οποία θα αποθέτονταν παράνομα απορρίμματα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών
Ηλείας, συνελήφθη ο δήμαρχος και κατασχέθηκαν τα τρία οχήματα
του Δήμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της “Ελευθεροτυπίας” την καταγγελία την
έκανε επώνυμα προς τις διωκτικές Αρχές, ο ένας εκ των
κατηγορούμενων συνεργατών του εργολάβου Θόδωρου Καράμπελα, που
βρίσκεται προφυλακισμένος και κατηγορούμενος για σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης σχετιζόμενης με την διαχείριση των
απορριμμάτων στην περιοχή της Ηλείας και της Μεσσηνίας.
Όπως αναφέρει το ilialive, “ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, όπως και
ο δήμος Πύργου, αντιμετωπίζει μήνες τώρα σοβαρό πρόβλημα με τα
σκουπίδια. Τελευταία είχε αναφερθεί, πως μετά την εμπλοκή που
είχε παρουσιαστεί στη θέση Χάλκοβα στο δήμο Πύργου, τα
σκουπίδια θα μεταφέρονταν στο ΧΥΤΑ της Φυλής. Τελικά φαίνεται
πως αυτό δεν έγινε, αφού ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας παρουσία του
δημάρχου Ευθύμιου Κοτζά, επιχείρησε να θάψει τα σκουπίδια σε
δασική έκταση δίπλα στον ποταμό Αλφειό στο Λούβρο”.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Ηλείας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των
χειριστών των οχημάτων είναι σε εξέλιξη.
Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα
Αρχαίας Ολυμπίας.
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