ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 457/2009
Περίληψη
Θέση Δ.Σ. κατά της ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης
της χρήσης του στρατοπέδου «Καπετάν Κόρακα» στον Δήμο
Βέροιας από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα 21 Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα
20:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 21-7-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη.
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Παρόντες
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
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Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
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Ε. Γουναράς

Μ.
Σ.
Μ.
Χ.
Χ.
Ε.
Μ.
Ι.
Γ.

Aπόντες
Σουμελίδης
Μηλιόπουλος
Τρανίδης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή

Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 457/2009
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξέθεσε στο συμβούλιο
τα εξής:
Επειδή η σημερινή συνεδρίαση είναι έκτακτη θα πρέπει πριν προχωρήσουμε
στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης να εγκρίνει το σώμα
το κατεπείγον αυτού. Συμφωνεί το σώμα για το κατεπείγον του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, το οποία έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από
21-7-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με το από Φ914.2/13/28/2511 Σ 557?17-7-09 έγγραφο του Ταμείου Εθνικής
Αμυνας γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Βέροιας ότι απερρίφθη το αίτημα για 20ήμερη
παράταση εκκένωσης του Στρατοπέδου Καπετάν Κόρακα. Με το ίδιο έγγραφο το
Β΄ΣΣ έλαβε την εντολή να προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες κατά του Δήμου
Βέροιας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του ν.3463/2006, προβλέπεται ότι «Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να
γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται
ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη
συζήτης το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων».
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει
τη γνώμη του στο θέμα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση συμφωνεί το σώμα με το κατεπείγον
του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Δήμαρχος: Το Δ.Σ. είχε διακόψει τις εργασίες του για τις θερινές διακοπές,
ειλικρινά λυπάμαι που αναγκαζόμαστε να σας φέρουμε και πάλι εδώ, αλλά υπάρχει
ένα έκτακτο και εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την πόλη που έπρεπε να
αντιμετωπιστεί και να πάρουμε μία απόφαση, η οποία πρέπει να σταλεί στους
αρμοδίους. Όλοι γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται, είναι το τελευταίο έγγραφο που
πήραμε, στις 20-7-2009 και μας διατάσσει την διοικητική αποβολή ουσιαστικά από
το στρατόπεδο που βρίσκεται στις σιδηροδρομικές γραμμές. Αυτό μας έβαλε σε πάρα
πολλές σκέψεις του συγκεκριμένου στρατοπέδου. Οφείλω να σας πω για να μην σας
κρατώ σε ιδιαίτερη αγωνία ότι σε τελευταία επικοινωνία που είχα με τον αρμόδιο
υφυπουργό τον κ. Τασούλα, με διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται πλέον ζήτημα αλλά
εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε μία απόφαση μέχρι να έχουμε και το
έγγραφο του υπουργείου που θα μας διαβεβαιώνει για κάποια πράγματα, γιατί ακόμη
δεν λάβαμε έγγραφο έχουμε μόνο προφορικές διαβεβαιώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι
να πάρουμε μία απόφαση με την οποία θα ζητούμε να αρθεί η απόφαση της
διοικητικής αποβολής και να παραχωρηθούν τα 3 στρατόπεδα για τα οποία ο Δήμος
είχε παραγγείλει μελέτες και έχει προχωρήσει διάφορες διαδικασίες να
παραχωρηθούν άμεσα στο Δήμο της Βέροιας. Η ιστορία των στροτοπέδων κρατάει
καλά από παλιότερα. Σε μια γρήγορη ματιά που έριξα προκειμένου να γίνει αυτό το
έκτακτο συμβούλιο, από το 1999 είχε γίνει μία παραχώρηση σαν χριστουγεννιάτικο
δώρο, γιατί ήταν στο τέλος του Δεκεμβρίου του 1999, είχε παραχωρηθεί στο Δήμο
και στη Νομαρχία ένα κομμάτι, το οποίο βρίσκεται εκεί όπου πρόκειται να γίνει το
Διοικητήριο. Τότε παραχωρήθηκε και από τον τότε Νομάρχη κ. Βλαζάκη στη Δ/νση

Γεωργίας, ένα κομμάτι στα Ασώματα και υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα, για να
χρησιμοποιηθεί αυτό το κομμάτι στα Ασώματα για σπίτια αξιωματικών του στρατού.
Τότε το Β΄ Σ.Σ. ήταν αντίθετο σ’ αυτή την παραχώρηση, δεν συναινούσε με την
βούληση των Αθηνών κι έτσι με αυτή την παραχώρηση των 20-30 στρεμμάτων στα
Ασώματα συναίνεσε και το Β’ Σ.Σ.. Σας το λέω αυτό γιατί μετά την παραλαβή αυτού
του εγγράφου, επειδή πριν από 10 μέρες περίπου λάβαμε την πρώτη ειδοποίηση,
επισκέφθηκα στην Αθήνα τον αρμόδιο υφυπουργό, του εξέθεσα πως έχουνε πως
έχουνε τα πράγματα, επικοινώνησε με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, έγινε μπροστά μου
το τηλεφώνημα, και εκεί του είπανε ότι το συγκεκριμένο στρατόπεδο το θέλει ο
Στρατός προκειμένου να γίνουν σπίτια αξιωματικών. Αν είναι δυνατόν, ενώ
υπάρχουνε τόσα μέρη και υπάρχουνε και τόσα στρατόπεδα να επιλέγουνε για σπίτια
αξιωματικών, ενώ υπάρχει και η προηγούμενη παραχώρηση στο εξαιρετικό μέρος
των Ασωμάτων, ένα οικόπεδο που βρίσκεται πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή και
δεν είναι και σε ιδιαίτερα αναβαθμισμένη περιοχή της Βέροιας. Έτσι αυθόρμητα του
είπα, ότι αυτό δεν στέκει, και γιατί υπάρχει μία προηγούμενη απόφαση
παραχώρησης χώρου, αλλά και γιατί εμείς ακόμη είμαστε διατεθειμένοι να σας
βρούμε χώρους για να κατασκευαστούν τα σπίτια των αξιωματικών, μας
προβληματίζει όμως πάρα πολύ αφού δεν στέκει αυτή η δικαιολογία. Μας
προβληματίζει γιατί βάζουμε στο μυαλό μας διάφορα, τα οποία και εσείς κατανοείτε.
Επειδή δεν είχα μία αρνητική απάντηση και βεβαίως εννοούσα στρατόπεδο
λαθρομεταναστών που είναι πάρα πολύ εύκολο από το σιδηροδρομικό σταθμό στα
20-50 μέτρα παραπέρα να ξεφορτώνονται οι άνθρωποι. Δεν έλαβα μία ξεκάθαρη
απάντηση, γι’ αυτό λοιπόν θεώρησα ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Γιατί οι δικαιολογίες δεν
είναι ικανοποιητικές .Η επίσκεψη αυτή έγινε την Τετάρτη και την Παρασκευή
λάβαμε αυτό το έγγραφο το οποίο σας διάβασα πριν. Πριν ακόμη πάω στον υπουργό
είχαμε στείλει ένα έγγραφο με το οποίο ζητούσαμε μία παράταση προκειμένου να
χειριστούμε αυτά τα πράγματα και να γίνει το ραντεβού με τον υπουργό. Την
Παρασκευή μας έρχεται ένα δεύτερο έγγραφο το οποίο έλεγε ότι δεν γίνεται δεκτό το
αίτημά σας για παράταση και μάλιστα μας ειδοποιούν από το Β΄Σ.Σ. ότι πάραυτα θα
γίνει διοικητική αποβολή από το στρατόπεδο. Καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας πανικός
και άρχισαν οι επαφές, τα τηλεφωνήματα, και με το Β΄Σ.Σ. όπου οι άνθρωποι έδειξαν
κατανόηση, αλλά και με το υπουργείο ξανά. Επικοινώνησα χθες με όλους τους
βουλευτές και επικοινώνησα μαζί τους και σήμερα το πρωϊ. Εννοώ τους
κυβερνητικούς βουλευτές, οι οποίοι θα είχαν ένα τρόπο παρέμβασης στον υπουργό.
Στη 1:30 μου τηλεφώνησε ο κ. Τσαβδαρίδης, ο οποίος μου είπε ότι το θέμα έχει
λήξει. Προηγουμένως το πρωϊ μίλησα με τον υποστράτηγο τον κ.Καμάριο, ο οποίος
είπε ότι μετά από εντολή του αρχηγού θα παγώσει το θέμα για ένα μήνα. Του είπα
αυτό δεν είναι αρκετό και ξαναζήτησα επαφή με το γραφείο του υπουργού, μίλησα με
τον ίδιο τον υπουργό, μου είπε «μην ανησυχείς θα σου τηλεφωνήσω μέχρι το
μεσημέρι». Στη 1:30 μου τηλεφώνησε ο κ. Τσαβδαρίδης και μου είπε ότι πάρθηκε
πίσω αυτή η απόφαση και στις 2:30 περίπου μίλησα ξανά με τον υπουργό ο οποίος με
διαβεβαίωσε για τα ίδια ,αλλά του είπα ότι δεν τελειώνει εδώ το θέμα και ότι θα
συνεδριάσει το Δ.Σ., θα λάβει και έγγραφα την θέση του Δ.Σ., γι’ αυτό το ζήτημα και
επίσης θα λάβει και το αίτημα για μία ακόμη φορά για την παραχώρηση των τριών
στρατοπέδων στο Δήμο, για να τελειώνουμε. Υπάρχει μία τεράστια αλληλογραφία
που ξεκινάει εκτός από αυτά που σας είπα για το 1999, το 2003 με το αίτημα που
υπήρχε για να παραχωρηθεί το στρατόπεδο για την Πανεπιστημιακή Σχολή,
συνεχίζεται, έχω έγγραφα που υπογράφονται και από τον κ. Σκουμπόπουλο και από
τον κ. Γιαννουλάκη, το 2003 επί υπουργού κ. Παπαντωνίου, οπότε υπάρχει και η
απόφαση που παραχωρείται το στρατόπεδο για τη στέγαση του τμήματος Ελληνικών

Σπουδών, συνεχίζουμε μα κάποια έγγραφα το 2005 για τις παραχωρήσεις των
στρατοπέδων. Πάμε στο 2007 όπου δίδω εγώ στον υπουργό κ. Μιχαλιολάκο και με
κοινοποίηση στον κ. Τασούλα το αντίστοιχο αίτημα για την παραχώρηση των
στρατοπέδων. Πάμε στο 2008 που επίσης γίνεται μία μεγάλη αλληλογραφία με τον κ.
Τριχωνίδη και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ο κ. Τριχωνίδης ήρθε εδώ, επισκέφθηκε τις
μονάδες, έγιναν συσκέψεις κ.λ.π. Πάμε στο 2009 που έχουμε μία μεγάλη σειρά
εγγράφων και τελικά πάμε σ’ αυτή την τελευταία πυκνή αλληλογραφία των ημερών
που αφορά αυτά τα ζητήματα και το τελευταίο έγγραφο το οποίο έφυγε στις 20/7.
Επειδή υπάρχει μία μεγάλη διαδικασία για όλα αυτά, όλες οι παρατάξεις και οι
προηγούμενες δημοτικές αρχές έχουμε πασχίσει για τις παραχωρήσεις των
στρατοπέδων, φρονώ ότι όλοι μαζί θα πρέπει να λάβουμε μία απόφαση να ζητούμε
να αρθεί η απόφαση της διοικητικής αποβολής και να ζητούμε να παραχωρηθούν στο
Δήμο Βέροιας τα τρία στρατόπεδα για τα οποία έχουμε πληρώσει και τις προτάσεις
που έγιναν και προχωρήσαμε και σε μελέτες.
Ακριβόπουλος: Το εισηγητικό σας λέει «απερρίφθη το αίτημα του Δήμου για
20ημερη παράταση εκκένωσης του στρατοπέδου Καπετάν Κόρακα». Η κα Δήμαρχος
μας μιλάει για διοικητική αποβολή που αποφασίσθηκε. Σας ρωτώ: όλα αυτά τα
έγγραφα δεν έπρεπε να είναι σήμερα στο εισηγητικό; Και γιατί δεν είναι; Η απόφαση
της διοικητικής αποβολής που αναφέρθηκε η κα Δήμαρχος υπάρχει; Η αίτηση του
Δήμου που ζητούσε την παράταση εκκένωσης είναι για 20ήμερο όπως λέει το
εισηγητικό ή δεν είναι; Και τελικά τι θα αποφασίσουμε εμείς. Εδώ έχουμε ένα
εισηγητικό που λέει «απερρίφθη το αίτημα για 20ήμερη παράταση εκκένωσης του
στρατοπέδου και ζητάμε να εκφράσει το συμβούλιο γνώμη πάνω σ’ αυτό το θέμα».
Σε ποιο θέμα θα εκφράσουμε γνώμη; Στο θέμα του εισηγητικού, το οποίο είναι
ελλιπές και από παραπάνω στοιχεία ή σε αυτά που είπε η κα Δήμαρχος; Τι ισχύει και
γιατί δεν είναι μέσα στον φάκελο όλα αυτά για να μπορέσουμε εμείς να μιλήσουμε;
Δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε ένα χαρτί εδώ και άλλα πράγματα μας είπε η κα
Δήμαρχος. Τι ισχύει; Να μας τα ξεκαθαρίσει.
Σακαλής: Παρόμοια και τα δικά μου ερωτήματα. Το έγγραφο –αίτηση του
Δήμου τι ακριβώς λέει; Λέει 20 μέρες; Δεν υπάρχει απόφαση παραχώρησης του
στρατοπέδου Καπετάν Κόρακα. Είναι του 2005. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η απόφαση;
Και μας λέει για το 1999 του Βλαζάκη στα Ασώματα κλπ. Είναι συγκεκριμένο το
θέμα. Πού είναι η απόφαση της παραχώρησης που μας παραχώρησαν το στρατόπεδο
και για πόσα χρόνια ήταν η παραχώρηση; Πού είναι αυτό το έγγραφο; Γιατί δεν
υπάρχει; Λέτε ότι απερρίφθη το αίτημα. Πού είναι το αίτημα για να δούμε τι ακριβώς
λέει; Λάβατε το έγγραφο λέτε και πήγατε στην Αθήνα Ποιο είναι αυτό το έγγραφο;
Να πάρουμε θέση για ποιο πράγμα; Με το εισηγητικό αυτό που μας λέει ότι πρέπει να
πάρουμε θέση;
Δελαβερίδης: Θέλω κα Δήμαρχε να ξεκαθαρίσετε τις παραχωρήσεις που
έγιναν στο Δήμο Βέροιας, των τριών στρατοπέδων και τι δώσαμε εμείς σαν Δήμος
και σαν Νομαρχία στο Β΄Σ.Σ. από το 1999 και μετά γιατί κάπου εγώ τα ξέρω λίγο
διαφορετικά τα πράγματα. Περιμένω μία διευκρίνιση.
Δήμαρχος: Εάν έχετε διάθεση μπορώ να σας διαβάσω όλα τα έγγραφα. Ένα
έκτακτο συμβούλιο είναι πάντα ένα έκτακτο συμβούλιο. Τον φάκελο του θέματος τον
είχα και εγώ λίγο πριν το μεσημέρι, γιατί ήμουν στο τρέξιμο με τα τηλεφωνήματα και
την προσπάθεια που γινόταν για να πάρουμε αυτές τις διαβεβαιώσεις. Δεν σας
κάλεσα εδώ για να πανηγυρίσουμε. Σας κάλεσα για να πάρουμε μία απόφαση, η
οποία είναι σαφέστατη και σας είπα ακριβώς τι θέλω. Εάν διαφωνείται με αυτό είναι
άλλη ιστορία. Για διοικητική αποβολή πήρε έγγραφο το Β΄Σ.Σ. όχι από μας, από την
ηγεσία του. Το Β΄Σ.Σ. διατάχθηκε να ενεργήσει την διοικητική αποβολή εναντίον του

Δήμου της Βέροιας. Εμάς μας ειδοποίησαν ότι πρέπει να βγούμε σήμερα, και μας
πήραν από το Β΄Σ.Σ. και μας λένε ότι έχει απορριφθεί το αίτημά μας για την
παράταση που ζητήσαμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να φύγουμε από κάποιο
στρατόπεδο. Εγώ είπα στον υπουργό ότι δεν βγαίνουμε από το στρατόπεδο, θα βάλω
μπροστά απορριμματοφόρα και θα κλείσει το στρατόπεδο, δεν θα το πάρει κανένας.
Έχουμε και τους νομικούς τρόπους να διεκδικήσουμε αυτά τα στρατόπεδα.
Μπορούμε να προσβάλουμε τις αποφάσεις και να ακυρωθούν. Το θέμα είναι ότι
βρεθήκαμε μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση με πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις που
έγιναν, με πάρα πολύ γρήγορες αποφάσεις που πάρθηκαν, περιέργως γιατί ξέσπασε
αυτή η ιστορία ενώ υπήρχε μία συζήτηση μέχρι τότε. Υπήρχε μία ανταλλαγή
εγγράφων και δεν ξέρω γιατί ξαφνικά έγινε αυτό. Αν θέλετε και επιμένετε, μπορώ να
σας διαβάσω όλα αυτά τα έγγραφα, τα οποία έχω και είναι από το 2003, 2005, 2007,
2008, 2009, 1999, την ιστορία παραχώρησης 15 στρεμμάτων στην περιοχή
συνοικισμού Ασωμάτων Βέροιας. Υπάρχει μία σειρά έγγραφων για όλη αυτή την
αλληλογραφία που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις δημοτικές αρχές
προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος δικαιούται να έχει τα ανενεργά στρατόπεδα.
Πριν από 3-4 ημέρες η Νάουσα πήρε ένα στρατόπεδο με ένα απλό έγγραφο. Δεν ξέρω
γιατί η Βέροια δεν μπορεί να δικαιωθεί αυτά τα στρατόπεδά της εφόσον έχει
προχωρήσει και σε προτάσεις. Ας πάρουμε μία ομόφωνη απόφαση. Υπήρχαν άλλα
έγγραφα, τα οποία είχε η τεχνική υπηρεσία. Τα συγκέντρωσα αργά το μεσημέρι. Αν
θέλετε φωτοαντίγραφα από όλα αυτά, να βγάλω και να σας τα δώσω. Μας ζητούν ένα
στρατόπεδό μας και έχουμε προφορική διαβεβαίωση ότι σταματάει αυτή η
διαδικασία, ζητούν να το παραδώσουμε, να αδειάσουμε τις αποθήκες του ΔΗΠΕΘΕ
κλπ., προκειμένου να γίνουν σπίτια για αξιωματικούς, που ούτε προβλέπεται στην
περιοχή εκείνη να γίνουν. Άρα μπαίνουμε σε κάποιες υποψίες, και κάνουμε έναν
αγώνα δρόμου τις τελευταίες μέρες προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με αυτή την
υπόθεση. Υποτίθεται προφορικά ότι έχουμε μία καλή κατάληξη. Εγώ θα
παρακαλούσα το σώμα να λάβει μία απόφαση, με την οποία θα ζητούμε πρώτον να
μην μας βγάλουν από το στρατόπεδο Καπετάν Κόρακα και να πάρουμε έγγραφη
απάντηση και να παραχωρηθούν τα τρία στρατόπεδα στο Δήμο της Βέροιας.
Πρόεδρος: Τελευταία στιγμή ήταν η ιστορία, άρα δεν μπορούσε να
δημιουργηθεί ένας φάκελος. Ουσία είναι στο ότι υπάρχει ένα στρατόπεδο που έχει
παραχωρηθεί και αυτή τη στιγμή γίνεται η ανάκληση αυτής της παραχώρησης.
Δήμαρχος: Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω κάποιους φόβους. Για την ώρα δεν
έχουμε ακόμη μία έγγραφη διαβεβαίωση, υπάρχουν μόνο οι προφορικές
διαβεβαιώσεις. Αυτές μπορεί να προήλθαν και από το έντονο ύφος το δικό μου και
από το ότι θα αποκλείσω το στρατόπεδο και θα έχουμε διάφορα. Αυτή η απόφαση
αύριο πρωϊ-πρωί πρέπει να φύγει στην Αθήνα, διότι δεν ξέρω εάν σήμερα το βράδυ ή
αύριο το βράδυ ένα τρένο δεν αδειάσει κόσμο. Εμείς ας κάνουμε αυτά που πρέπει να
κάνουμε και από και πέρα ας μην γίνει τίποτε.
Δελαβερίδης: Πιστεύω ότι ομόφωνα θα στείλουμε κάτω την απόφαση, όμως
να μην ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη; Θέλω να μου απαντήσετε ποια είναι τα τρία
στρατόπεδα. Το 1999 υπήρχε μία δέσμευση, μία απόφαση όπου έγιναν ανταλλαγές
των στρατοπέδων. Πέστε μου ποια είναι τα τρία στρατόπεδα και αν τελικά έγιναν οι
ανταλλαγές.
Ακριβόπουλος: Το εισηγητικό λέει ότι απερρίφθη το αίτημα για 20ήμερη
παράταση της εκκένωσης του στρατοπέδου Καπετάν Κόρακα. Δηλ. λέει ότι ο Δήμος
έκανε αίτηση για 20ήμερη παράταση εκκένωσης. Είναι έτσι; Φέρτε την αίτηση να το
δούμε. ΄Η το έγγραφο έλεγε ότι εμείς είμαστε αντίθετοι στην παραχώρηση της
χρήσης εκ νέους το υπουργείο; Τι ισχύει εν τέλει; Γιατί σύμφωνα με το εισηγητικό

πάλι φαίνεται ότι εμείς κάναμε ένα αίτημα για 20ήμερη παράταση εκκένωσης και
απερρίφθη. Αυτό ισχύει; Να δούμε το έγγραφο του Δήμου. Γιατί δεν μας το δείχνετε;
Δήμαρχος: Το έγγραφο μπορεί να το πάρει ο κ. Ακριβόπουλος. Είχαμε
αναπλήρωση, το συνέταξε ο κ. Κινικλής. Έδωσα εντολή να είναι προσεκτικό για να
μην φαίνεται ότι λέμε «ελάτε μετά από 20 μέρες και πάρτε το». Ζητήσαμε μία
παράταση προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα που προέκυψε και να πάρουμε τις
αποφάσεις μας και να κάνουμε τις κινήσεις μας. Ζητήσαμε λίγο χρόνο γιατί πήγαιναν
να μας πετάξουν τα πράγματά μας έξω. Αυτό συντάχθηκε υπηρεσιακά, με είχε πάρει
τηλέφωνο ο κ. Κινικλής έντρομος και του είπα να κάνει με προσοχή το έγγραφο.
Κατά την άποψή μου κερδίσαμε λίγο χρόνο και έγιναν αυτές οι κινήσεις που έπρεπε
να γίνουν προκειμένου να έχουμε αυτήν την ευχάριστη διαβεβαίωση σήμερα το
απόγευμα. Ελπίζω ότι θα λάβουμε και το έγγραφο γιατί ο υπουργός με διαβεβαίωσε
ότι, όχι απλώς δεν ισχύει πλέον το έγγραφο που έστειλαν, αλλά θα λάβουμε και
έγγραφο παραχώρησης, και θα γίνουν και οι ενέργειες της παραχώρησης των τριών
στρατοπέδων. Αυτά μου είπε ο υπουργός και σας τα μεταφέρω. Από κει και πέρα
περιμένω και εγώ τις ενέργειες, αρκεί και εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει. Να
στείλουμε τα έγγραφα που πρέπει. Οι πληροφορίες που έχω για το 1999 είναι ένα
έγγραφο που έχω του 2003 για 15 στρέμματα .Δεν πρέπει να είναι 15, πρέπει να είναι
περισσότερα, αλλά σύμφωνα με αυτά που εγώ θυμάμαι δημοσιογραφικά, δεν
πρόλαβα να έχω έγγραφα από τότε. Υπάρχει ένα μισό έγγραφο από το 1999, λείπει η
πρώτη του σελίδα, σ’ αυτό το φάκελο που μου έδωσε πολύ γρήγορα η υπηρεσία και
είναι από τις 17-12-1999.Εγώ θυμάμαι ότι έγινε μία παραχώρηση τότε στο Δήμο
Βέροιας, στην είσοδο της πόλης, εκεί που είναι να γίνει το διοικητήριο, αυτό
παλαιότερα ήταν κομμάτι του Δήμου, δεν ξέρω για ποιο λόγο πέρασε στο στρατό και
έπρεπε να ξαναπαραχωρηθεί από το στρατό. Τότε επί Βλαζάκη απεφάσισε μία
παραχώρηση ο κ. Βλαζάκης ενός τμήματος από τη Δ/νση Γεωργίας στα Ασώματα,
και μάλιστα πρέπει να είχαν δυσανασχετήσει τα Ασώματα γι’ αυτή την παραχώρηση.
Υπήρχε τότε μία διαφωνία του Β΄ΣΣ σε σχέση με το να δοθούν αυτά τα στρέμματα,
να παραχωρηθεί δηλ. ο χώρος για διοικητήριο. Και αυτό έγινε σαν αντίδωρο ώστε το
Β΄Σ.Σ. να πει ναι, και έτσι είπε ναι. Για το 1999 δεν έχω έγγραφο, πλην αυτού που
σας λέω. Τα τρία στρατόπεδα είναι του Ταμπακόπουλου, Αγία Βαρβάρα, και
Καπετάν Κόρακα. Είναι Γεωργιανοί, Τριπόταμος, Σιδηροδρομικός Σταθμός και Αγία
Βαρβάρα.
Σακαλής: Πέρασαν 10 μήνες όταν χτυπήσαμε τον κώδωνα του κινδύνου γι’
αυτό το θέμα και είχαμε πει τις ανησυχίες μας εδώ σ’ αυτή την αίθουσα.
Συγκεκριμένα στις 3-11-2008 στο προημερησίας διάταξης είχα θέσει εγώ αυτό το
θέμα και το ένα θέμα από αυτά που είχα ρωτήσει τότε αφορούσε και ενημέρωσα το
σώμα ότι το 2005 είχαμε ζητήσει τότε με έγγραφο από το Γενικό Επιτελείο Στρατού
μέσω του Β΄ Σ.Σ. να μας παραχωρηθεί το στρατόπεδο του Καπετάν Κόρακα για να
στεγάσουμε το υλικό της αποθήκης του ΔΗΠΕΘΕ. Πράγματι μετά από αρκετό
διάστημα μας παραχωρήθηκε αυτός ο χώρος, δεν θυμάμαι ακριβώς για πόσα χρόνια,
και το ερώτημά μου είναι αν έληξε αυτή η παραχώρηση, γιατί οι πληροφορίες μου
λένε ότι ο στρατός το ζητάει πίσω γιατί δεν αξιοποιήθηκε για το λόγο για τον οποίο
το ζητήσαμε εμείς σαν δημοτική αρχή. Δεν πήρα απάντηση όταν τέθηκαν τα θέματα
προημερησίας διάταξης. Επανήλθα στις 24-11-2008 στα θέματα προημερησίας
διάταξης γι’ αυτό το θέμα.. Και το ερώτημά μου λέει αν αυτή η παραχώρηση έληξε,
η κα Δήμαρχος δεν μας λέει πότε έληξε, πότε παραχωρήθηκε. Για πόσο χρόνο μας
παραχωρήθηκε και πότε έληξε; Πότε έληξε αυτή η παραχώρηση; Ο στρατός, λένε οι
πληροφορίες, μας το ζητάει πίσω γιατί δεν αξιοποιήθηκε για το λόγο για τον οποίο το
ζητήσαμε εμείς σαν δημοτική αρχή. Ρωτώ επίσης τι έγινε και με τις μελέτες

αξιοποίησης των στρατοπέδων; Πού βρίσκονται αυτές οι μελέτες; Τι ενέργειες
κάνατε 10 μήνες για την παράταση της παραχώρησης κα Δήμαρχε; Από τα έγγραφα
που διαβάζουμε δεν προκύπτει τίποτε ότι ζητήσατε κάποια παράταση; Πότε έληξε η
παραχώρηση και με ποιο έγγραφο ζητήσατε παράταση; Διότι από την απάντηση που
είχαμε πάρει τότε από τον κ. Δάσκαλο και θα σας διαβάσω τι έλεγε. «Για τα
στρατόπεδα κε Σακαλή δεν σας απάντησα την άλλη φορά γιατί είχαμε αψιμαχίες.
Όντως ζητήσαμε από τον κ. Τριχωνίδη που προΐσταται του τμήματος του υπουργείου
Εθνικής Αμυνας που ασχολείται με την υπηρεσία αξιοποίησης στρατοπέδου, ο οποίος
επισκέφθηκε τη Βέροια και επισκεφθήκαμε και τα στρατόπεδα. Όταν υποβλήθηκε
από την προηγούμενη διοίκηση αίτημα ξέχασαν να μας παραχωρήσουν το
στρατόπεδο στο σταθμό γι’ αυτό ήρθε ο κ. Τριχωνίδης με τους συνεργάτες του και
εγώ και η κα Γεωργιάδου γυρίσαμε όλα τα στρατόπεδα για να τα δει και να
συνεχίσουμε την διαδικασία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εκπόνηση
τοπογραφικών για όλα τα στρατόπεδα, και στη συνέχεια θα γίνει μελέτη για το τι θα
αποδώσουν στο στρατό και τι θα δώσουν σε μας. Η μελέτη που έγινε από τους πέντε
μελετητές επί προηγούμενης θητείας ήταν μία πρόταση όπως το ίδιο είναι και η
ιστορία με την κα Πάπαρη. Διαπιστώσαμε πριν 3-4 μήνες που ήρθε εδώ ο στρατηγός
ότι δεν είχε αποδοθεί στο Δήμο το στρατόπεδο Καπετάν Κόρακα για το οποίο
ρωτάτε. Έστειλαν μία επιστολή από το λόχο στρατηγείου για να αδειάσουμε τις
αποθήκες αλλά δεν γνώριζαν στο λόχο στρατηγείου την συνεννόηση που είχαμε για
την αξιοποίηση του στρατοπέδου». Έγινε παρανόηση, έτσι λέτε, αφού δεν γνώριζαν
τις επαφές που είχε ο Δήμος με το αρμόδιο τμήμα του στρατού. Και μάλιστα η κα
Δήμαρχος τότε μας μάλωσε κιόλας, λέγοντας «θέλω να προσθέσω ότι οι κοι
συνάδελφοι όταν παίρνουν έγγραφα από την υπηρεσία να μην ενοχοποιούνται οι
υπάλληλοι γιατί καλό είναι να μου το λένε». Εμείς είχαμε και άλλες πληροφορίες.
Πέρασαν 10 μήνες και τις 15-7-09 κα Δήμαρχε μας στέλνετε έγγραφο και μας λέτε
και τι λέτε; Ξέρετε τι λέτε εδώ; Πού μιλάτε εσείς για παράταση της παραχώρησης
εδώ; Πουθενά δεν μιλάτε. Πού είναι το έγγραφο που ζητήσατε παραχώρηση και πότε
το στείλατε; Κάναμε συγκεκριμένα ερωτήματα και δεν πήραμε απαντήσεις. Πότε
στείλατε το έγγραφο; Πριν 10 μήνες χτυπήσαμε τον κώδωνα για το τι γίνεται με το
στρατόπεδο, και σεις 15-7-09 μας καλείτε έκτακτα ότι μας παίρνουν πίσω το
στρατόπεδο.
Δελαβερίδης: Το 1999 έγινε η παραχώρηση στον κόμβο κάτω από την
Πιερίων, στον κόμβο όπου εκεί γίνεται το διοικητήριο, παραχωρήθηκε τότε και ένα
στρατόπεδο. Βεβαίως δεν ξέρω εάν αυτά έγιναν με συμβολαιογραφικές πράξεις.
Μιλάμε για παραχωρήσεις και δεν λέμε και ξελέμε. Εάν έχουμε χαρτιά δεν μπορεί
τίποτε απολύτως να μας κάνει κανείς. Το 2003 ή 2004 γίνεται άλλη μία παραχώρηση,
μας παραχωρούν τρία στρατόπεδα, αυτό για το οποίο λένε ότι θα μας κάνουν
διοικητική αποβολή, το στρατόπεδο Ταμπακόπουλου και το στρατόπεδο του
Πυροβολικού όπου έγινε το Πανεπιστήμιο. Ως αντάλλαγμα δώσαμε 15 στρέμματα
κοντά στο χωριό των Ασωμάτων, που αν δεν κάνω λάθος, εντάχθηκε και στο σχέδιο.
Δεν ξέρω όμως αν γίνανε συμβολαιογραφικές πράξεις. Αν δεν γίνανε και είναι με τα
λόγια, είναι όλα στον αέρα, δηλ. στον αέρα είναι αυτή τη στιγμή και το δικαστικό
μέγαρο. Και αν πούμε ότι κάποια στιγμή θα το πάρει ο δικηγορικός σύλλογος θα
πληρώσουν τα μαλλιά της κεφαλής τους, διότι χτίστηκε και το κτίριο. Έτσι λοιπόν
δεν ξέρω εάν ήμαστε κατοχυρωμένοι. Με τα λόγια μας τα έδωσαν, με τα λόγια τους
τα δώσαμε; Δεν ξέρω. Δεν έπρεπε να έχουμε τώρα εδώ κάποιες συμβολαιογραφικές
πράξεις παραχώρησης και αντίστοιχες που παραχωρήσαμε εμείς τα 15 στρέμματα
στα Ασώματα για να γίνουνε τα ΣΟΑ; Όσο για την 20ημερη παράταση έτσι όπως το
λέτε σημαίνει ότι δεν έχουμε τίτλο, δεν είναι δικό μας και τους παρακαλούμε είκοσι

μέρες ακόμη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Περιμένω
και κάποιες απαντήσεις που δεν πήρε σε ότι αφορά τις παραχωρήσεις .Αυτά αν είναι
τελεσίδικα δεν το συζητούσαμε, αν δηλ. το στρατόπεδο Καπετάν Κόρακα ήταν του
Δήμου πως θα μας κάνανε διοικητική αποβολή; Δεν το καταλαβαίνω. Άρα δεν είναι
δικό μας. Αυτά γίνανε με προφορικό λόγο, σας δίνουμε μας δίνετε, δεν γίνονται όμως
έτσι αυτά. Περιμένω διευκρινίσεις.
Ακριβόπουλος: Κατ’ αρχήν το ότι δεν είναι ο φάκελος οργανωμένος βαρύνει
και σας και την κα Δήμαρχο για ένα και μοναδικό λόγο: το έγγραφο το ΤΕΘΑ ήρθε
στις 26/6 και πάνω σ’ αυτό το έγγραφο κάναμε εμείς το αίτημα για παράταση κλπ.,
που σημαίνει ότι από τα τέλη Ιουνίου του 2009 γνωρίζουμε την απόφαση του ΤΕΘΑ
και περιμένουμε την ανάκληση αυτής της απόφασης. Από αυτό τον ελλιπή φάκελο
αυτό το συμπέρασμα βγάζει ένας που προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται. Άρα το
θέμα για την διοίκηση του Δήμου και την κα Δήμαρχο δεν είναι και τόσο έκτακτο,
γνώριζαν αυτή την διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και κατά συνέπεια έπρεπε να
είναι πλήρης ο φάκελος. Αυτό το έγγραφο το οποίο στις 15/7 υπογράφει ο
αντιδήμαρχος παιδείας, και αναφέρομαι στην κα Δήμαρχο που είπε ότι ο κ. Κινικλής
το συνέταξε τι με νοιάζει εμένα ποιος το συνέταξε; Σημασία έχει ποιος το υπογράφει.
Το υπογράφει ο αναπληρωτής Δημάρχου, κ. Μαυροκεφαλίδης. Δηλ. θα πούμε εμείς
ότι φταίει ο Κινικλής ή ο εισηγητής του Κινικλή; Όταν στέλνουμε ένα τέτοιο σοβαρό
έγγραφο, ξέρουμε τι υπογράφουμε. Αν δεν ξέρουμε, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.
Το αίτημα δεν μπορεί να λέει παράταση της χρήσης έτσι αόριστα. Έπρεπε να είναι
σαφές και να λέει ότι εμείς θέλουμε για άλλα δύο χρόνια τη χρήση γιατί εκκρεμεί η
ολοκλήρωση της απόκτησης και της παραχώρησης της κυριότητας. Ο Δήμος δεν
μπορεί να συναλλάσσεται με αυτό τον τρόπο. Και το χειρότερο όλων που έφερε
σήμερα αυτό το έκτακτο συμβούλιο είναι ποιο; «Σε κάθε περίπτωση και μέχρι να
τελειώσουν οι διαδικασίες της παραχώρησης των στρατοπέδων, παρακαλούμε για την
παράταση τουλάχιστον επί 20ημέρου της εκκένωσης του στρατοπέδου Καπετάν
Κόρακα». Δηλ. τους λέμε μην μας βγάζετε σήμερα, αλλά ελάτε μετά από 20 μέρες να
μας βγάλετε. Αυτά λέει το έγγραφό μας που έφυγε 15/7/09. Και σ’ αυτό το έγγραφο
έρχεται στις 17/7/09 έγγραφο που λέει ότι απερρίφθη το αίτημα για την 20ήμερη
παράταση που ζητούσαμε. Μα είναι εύλογη η απάντηση του υπουργείου. Από όλα
αυτά όμως προκύπτει ένα συμπέρασμα, ότι δηλαδή αυτή η Δημοτική Αρχή πάνω σ’
αυτό το θέμα και των τριών στρατοπέδων επί δυόμιση χρόνια ολιγώρησε και δεν
έκανε τίποτα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα προ των πυλών της ανάκλησης
της παραχώρησης. Η διοίκηση η δική μας πέτυχε τότε να πάρει τη χρήση για δύο
χρόνια. Αυτή η παραχώρηση της χρήσης είχε μία ημερομηνία λήξης. Δεν έγινε καμία
προσπάθεια σοβαρή, για να προχωρήσουμε την πολεοδομική μελέτη για την
απόκτηση της κυριότητας, αλλά θέλουμε και την χρήση άλλα 2-3 χρόνια για να
ολοκληρώσουμε όλα αυτά και στη συνέχεια να φτάσουμε και στην κυριότητα. Δεν
έγινε τίποτε απολύτως και αυτό φαίνεται από αυτό το εισηγητικό. Αυτό το εισηγητικό
είναι ντροπή. Από τις 26/6 έχετε το έγγραφο. Ένα μήνα και μας λέτε τώρα διάφορα,
να σας διαβάσουμε κλπ. τι έγινε τότε το 1999 με το στρατόπεδο των Ασωμάτων. Τι
μας νοιάζει; Εδώ είναι σαφές το θέμα. Ποια είναι η ενέργειά σας; Τι κάνατε ως τώρα;
Τώρα λέτε πιάσατε τους βουλευτές και πολύ καλά κάνατε, αλλά για τι τώρα; Αυτό
μπορούσε να γίνει στην αρχή του παιχνιδιού. Ενημερωθήκατε από ένα φάκελο, είδατε
κάποια πράγματα, δεν κάνατε τίποτε απολύτως. Βαρύνεστε με ολιγωρίες. Εμείς που
ζητήσαμε την παραχώρηση της χρήσης, και αγωνιστήκαμε γι’ αυτό, και δεν
ολοκληρώναμε την κυριότητα γιατί δεν ήμασταν στη διοίκηση, είναι δυνατόν να
είμαστε εναντίον αυτού του πράγματος; Τι κάνατε; Απολύτως τίποτα δεν κάνατε στα

περισσότερα σοβαρά θέματα που απασχολούν το Δήμο. Κάποιοι λέγανε ότι περάσατε
και δεν αφήσατε τίποτα. Δυστυχώς είναι ακόμη χειρότερα. Κάθε μέρα αφαιρείτε.
Μαυροκεφαλίδης: Θα αναφερθώ μόνο στο έγγραφο που έχω υπογράψει. Μου
υποδείξατε κε Ακριβόπουλε να ξέρω τι υπογράφω. Είχα τη συναίσθηση της ευθύνης
και του εγγράφου, και νομίζω ότι δεν απέχει καθόλου η συνέπειά μου στην υπογραφή
μου. Λέτε ότι το τελευταίο έγγραφο που ήρθε από το ΤΕΘΑ έχει ημερομηνία 26/6/09.
Σας βεβαιώνω ότι το έγγραφο αυτό έφθασε στα χέρια μου στις 15/7/09. Ο ίδιος ο κ.
Κινικλής μου είπε δεν ξέρω για ποιον λόγο καθυστέρησε, ή δεν διαβιβάστηκε
έγκαιρα στα χέρια της Δημάρχου. Την ίδια μέρα που ήρθε το έγγραφο στα χέρια μου,
επικοινώνησα με την Δήμαρχο που βρισκόταν στην Αθήνα και την ενημέρωσα.
Μίλησα με την κα Αγγελούδη την υπεύθυνο που ανέφερε το έγγραφο του ΤΕΘΑ, είχε
τηλεγραφικό χαρακτήρα, μας καλούσε άμεσα να εκκενώσουμε τους χώρους σου
στρατοπέδου Καπετάν Κόρακα, και έπρεπε άμεσα αντιδράσουμε. Διαβάζετε εσείς
το έγγραφο και προσανατολίζεται το νόημά του εκεί που θέλετε να το
προσανατολίσετε. Όταν λέει «ότι σε κάθε περίπτωση και μέχρι να τελειώσουν οι
διαδικασίες παραχώρησης των στρατοπέδων, παρακαλούμε για την παράταση
τουλάχιστον 20ημέρου της εκκένωσης του στρατοπέδου», από εδώ φαίνεται ότι
ζητάμε μία πίστωση χρόνου να διαχειριστούμε το θέμα στην κατεύθυνση που λέει.
Βλέπετε ότι έχει μία άλλη ερμηνεία προς μία άλλη κατεύθυνση.
Κάκαρης: Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για το Δήμο μας, και ακόμη
σοβαρότερο για το ΔΗΠΕΘΕ. Η λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ παύσει εάν γίνει μία
έξωση. Ήταν από το πρώτα θέματα που απασχόλησαν το διοικητικό συμβούλιο του
ΔΗΠΕΘΕ, και γιατί με το που αναλάβαμε τη διοίκηση του θεάτρου, έμεναν λίγοι
μήνες από τη λήξη αυτής της παραχώρησης. Το ΔΗΠΕΘΕ μετακόμισε στις αποθήκες
εκείνες Γενάρη με Φλεβάρη του 2006. Η παραχώρηση ήταν για χρήση αποκλειστικά
από το ΔΗΠΕΘΕ και ήταν διάρκειας ενός έτους. Με το που αναλάβαμε είχαμε μία
καυτή πατάτα στα χέρια μας και έπρεπε να τη διαχειριστούμε. Μπήκε θέμα και στο
Δ.Σ. το συζητήσαμε, έγινε ένας αγώνας δρόμου για την οριστική παραχώρηση από το
Δήμο, από τη Δήμαρχο φυσικά και στο βαθμό που μπορούσε να γίνει από μένα.
Θυμάμαι ήταν αρκετές οι φορές που μου τηλεφώνησε η Δήμαρχος όταν ερχόταν
κάποιος από του υπουργείο Εθνικής Αμύνης για να παρευρίσκομαι κι εγώ, να
δώσουμε κάποιο υπόμνημα, κάποιο αίτημα για την παραχώρηση την οριστική αυτού
του χώρου. Έγιναν πάρα πολλές κινήσεις στο βαθμό που μπορούσαν να γίνουν από
πλευράς Δήμου. Το στρατόπεδο που δόθηκε ήταν παραμελημένο, χωρίς καν τις
στοιχειώδεις υποδομές, ούτε ρεύμα δεν υπήρχε. Οι τεχνικοί του ΔΗΠΕΘΕ είχαν
αναλάβει να γίνει μία τέτοια παρέμβαση, ώστε ο χώρος να γίνει κατάλληλος και
ασφαλής, και αυτό γίνεται συνέχεια γιατί τα κτίρια αυτά είναι παραμελημένα. Όλες
οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων έγιναν από το ΔΗΠΕΘΕ, κτιριακές
βελτιώσεις, κουφώματα, σκεπές, πόρτες έγιναν και γίνονται συνέχεια από το
ΔΗΠΕΘΕ. Το ΔΗΠΕΘΕ έδωσε και δίνει ζωή σ’ αυτό το χώρο. Όλοι έχετε
παρακολουθήσει μία θεατρική παράσταση, έχετε δει τι υπάρχει σε μία θεατρική
παράσταση. Αν κάνετε ένα πολλαπλασιασμό αυτών των κοστουμιών και των
σκηνικών με τον αριθμό που έχει κάνει το ΔΗΠΕΘΕ καταλαβαίνετε τον όγκο που
καταλαμβάνουνε στις αποθήκες τα υλικά του ΔΗΠΕΘΕ. Υπάρχουν τέσσερα ΤΟΛ
που είναι αποθηκευμένα πατάρια, πρώτες ύλες, φελιζόλ, ξυλεία, σκηνικά, κοστούμια.
Σε ένα άλλο χώρο βρίσκεται το ηλεκτρολογείο με όλα τον εξοπλισμό τον
ηλεκτρολογικό, με προβολείς, κονσόλες, ενισχυτές κλπ. Ένα άλλο ΤΟΛ είναι με τα
μεγάλα φορτηγά και ο χώρος αποθήκευσης των δύο φορτηγών μας και φυσικά δύο
είναι τα εργαστήρια που έχουν τον εξοπλισμό επεξεργασίας ξύλου, σίδερου. Είναι μία
ανυπολόγιστη η περιουσία του θεάτρου .Είναι κρίμα να παίζονται πολιτικά παιχνίδια

στις πλάτες μέρους του πολιτισμού μας, είναι ένας θεσμός που έπαιξε σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση θεατρικής παιδείας στη χώρα. .Είμαι υπερήφανος που είμαι
πρόεδρος σ’ αυτό το φορέα που εγκαινίασε η Μελίνα Μερκούρη .Περιμένω να δω
πιο άλλο υπουργείο θα κάνει στο ΔΗΠΕΘΑ ζημία, τι άλλο θα ακολουθήσει.
Περιμέναμε να γίνει η οριστική παραχώρηση, γιατί ένα μέρος ακριβών κοστουμιών
βρίσκεται στο Χώρο Τεχνών επειδή υπάρχει φόβος από υγρασία και από ποντίκια,
και περιμέναμε να πάμε εκεί και να τελειώνουμε. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο
θέατρό μας γιατί το αξίζει. Αυτή την καλοκαιρινή περίοδο λειτουργεί και ως
πρεσβευτής της πόλης μας, της χώρας μας γιατί θα κάνουμε και παραστάσεις στην
Κύπρο, θεωρώ αυτονόητη την οριστική παραχώρηση του χώρου , μακάρι η Δήμαρχος
να συνεχίσει να δείχνει τέτοια αντανακλαστικά. Πρέπει ομόφωνα όλοι να δείξουμε τη
στήριξη στο θέατρό μας και να είναι ομόφωνη η απόφασή μας στην πρόταση της
Δημάρχου.
Χατζηαθανασίου: Εγώ θα διαχώριζα το θέμα σε δύο κομμάτια. Το πρώτο
αφορά συνολικά το τι γίνεται με τα στρατόπεδα. Σε ποια φάση βρίσκεται η
διαδικασία παραχώρησης, και πως τα αξιοποιούμε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι
αυτό το θέμα, είναι τόσο σοβαρό που δεν μπορεί κανείς με μπαλώματα να το
υποβαθμίζει ασχολούμενος για λίγο, για να αναφέρεται συνολικά στο όλο θέμα των
στρατοπέδων. Θα πρότεινα στην κ. Δήμαρχο, το όλο θέμα των στρατοπέδων με όλα
αυτά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, όλο αυτό να έρθει σαν τακτικό θέμα και να
απασχολήσει το Δ.Σ. Το θέμα μας προέκυψε από μία δραματική εξέλιξη που
πιθανολογούμαι ότι μπορεί να έχει το στρατόπεδο Κόρακα. Το δραματικό στοιχείο
δεν βρίσκεται στην διατύπωση, η διατύπωση έχει και διαφορετική ερμηνεία,
βρίσκεται σε αυτό που υπαινίχθηκε η Δήμαρχος και σ’ αυτό που όλοι πιθανότατα
υποψιαζόμαστε, στη δημιουργία στρατοπέδου λαθρομεταναστών .Στη δημιουργία
ενός χώρου όπου θα στοιβάζονται άνθρωποι σαν ζώα και εμείς σα τοπική κοινωνία
δεν είμαστε έτοιμοι να δούμε τι θα γίνει. Αντί να προσπαθούμε να
αποκρυπτογραφήσουμε την αινιγματική στάση μιας Κυβέρνησης, έχουμε διαρροές
ότι θα γίνουν στρατόπεδα σε διάφορα μέρη για να δουν τις αντιδράσεις της τοπικής
κοινωνίας και βεβαίως εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Το δραματικό
στοιχείο για μένα βρίσκεται εκεί, ότι πιθανότατα η επείγουσα αυτή θέση για
εκκένωση του συγκεκριμένου στρατοπέδου να κρύβει αυτές τις προθέσεις. Αφήστε,
μην προχωρείτε σε μία ενέργεια που ενδεχομένως να είναι περιττή γιατί πιστεύουμε
ότι σε 20 μέρες θα ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Για μένα το θέμα σήμερα βρίσκεται
μόνο σ’ αυτό το περιεχόμενο του εγγράφου που λέει, να πάρουμε μία απόφαση σαν
Δ.Σ. επί του συγκεκριμένου θέματος. Και το άλλο θέμα κα Δήμαρχε, μην το
υποβαθμίζετε , φέρτε το σε μία τακτική συνεδρίαση το όλο θέμα των στρατοπέδων,
με ένα πλήρη φάκελο, όπου ο καθένας από μας να εκφράσει τη θέση του, να έχει μία
συνολική άποψη και θέση για το που βρίσκεται αυτή η διαδικασία, και να πάρουμε
θέση για το τι ζητάμε και πως θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Υποβαθμίζουμε το θέμα με
αυτό τον τρόπο που το χειριζόμαστε όλοι μας.
Μιχαηλίδης: Προτείνω στο σώμα, εφόσον από τις τοποθετήσεις προκύπτει ότι
συμφωνούμε στην εισήγηση της Δημάρχου, να προχωρήσουμε στην ομόφωνη
απόφαση και σε άλλη συνεδρίαση να μιλήσουμε για το θέμα των τριών στρατοπέδων.
Δάσκαλος: Μόλις αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου βρήκαμε μία μελέτη η
οποία ήταν σε εξέλιξη σχετικά με την αξιοποίηση των τριών στρατοπέδων, Αγίας
Βαρβάρας, Καπετάν Κόρακα και Ταμπακόπουλου. Περί τα τέλη του 2007
παραδόθηκε η μελέτη όπου από αυτήν προέκυπτε, είχαν γίνει κάποιοι υπολογισμοί
οικονομική φύσεως, μέσα από την μελέτη δινόταν η χρήση στα υπό αξιοποίηση
στρατόπεδα, δινόταν οι συντελεστές, δινόταν τι εγκαταστάσεις μπορούν να

χωροθετηθούν εκεί, και επίσης έγιναν υπολογισμοί έτσι ώστε να αποζημιωθεί η
υπηρεσία αξιοποίησης στρατοπέδου σε οικονομική φύση. Θα μπορούσε βέβαια από
τη μελέτη με τον ν. 2745,γιατί προτάθηκε μέσα από τη μελέτη με το ν. 1337 να
αποζημιωθούν οικονομικώς. Αν είχε γίνει μελέτη με το ν.2745 θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί και να αποδοθεί σε χρήση η γη ή οικόπεδα στο στρατό. Και μία τρίτη
περίπτωση για την αξιοποίηση των στρατοπέδων από το Δήμο Βέροιας εφόσον
παραχωρούνταν θα ήταν να απαλλοτριωθούν κάποια μέτρα. Έτσι μέσα από τη μελέτη
προτάθηκε οικονομικό αντικείμενο, δηλ. να αποζημιωθεί ο στρατός οικονομικά, να
μην αποδοθεί γη στο στρατό. Παραλάβαμε τη μελέτη τον Οκτώβρη του 2007, την
στείλαμε στην αρμόδια υπηρεσία, και τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2008 επικοινώνησε
μαζί μας ο κ. Τρυφωνίδης, ο στρατηγός της υπηρεσίας μετεστέγασης στρατοπέδων,
κλείσαμε ραντεβού και ήρθε στη Βέροια. Με τον ερχομό του στρατηγού
διαπιστώσαμε κάτι που δεν γνώριζαν οι μελετητές και ο Δήμος, ότι το στρατόπεδο
Καπετάν Κόρακα ακόμη είναι στο ταμείο Εθνικής Αμύνης. Δεν είναι στην
αρμοδιότητα της ΥΑΜΣ, δεν είναι περιουσιακό στοιχείο αυτής της υπηρεσίας. Έτσι
λοιπόν κακώς κάναμε και τη μελέτη αξιοποίησης. Υποβάλλει η ΥΑΜΣ αίτημα να της
παραχωρηθεί το στρατόπεδο από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Μέσα από τη μελέτη
των μελετητών προτάθηκε ότι οτιδήποτε πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να
παραχωρηθούν πρώτα τα στρατόπεδα στο Δήμο Βέροιας και μετά να συνεχιστεί είτε
να αποζημιωθούν οικονομικά, είτε να τους αποδοθεί η γη. Έτσι η κα Δήμαρχος
υπέβαλε το αίτημα στον κ. Μιχαλολιάκο, τον αρμόδιο τότε υπουργό, υποβλήθηκαν
αιτήματα παντού. Είμαστε στη διαδικασία που πρέπει ο Δήμος Βέροιας να πάρει
παραχωρητήριο δηλ. να παραχωρηθούν τα στρατόπεδα με χαρτιά., με συμβόλαια στο
Δήμο Βέροιας και τότε θα μπορούμε να συνεχίσουμε την διαδικασία αξιοποίησης.
Εμείς ως Δήμος κάναμε νέα επικαιροποιημένα τοπογραφικά στο νέο σύστημα το
ΕΣΠΑ για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη βαθμίδα. Έτσι κάποια στιγμή μας ήρθε
μετά το αίτημα πέντε ζήτησε η ΥΑΜΣ να της παραχωρηθεί από το Ταμείο Εθνικής
Αμύνης και το ταμείο αυτό θέλοντας για λογαριασμό του να κρατήσει το στρατόπεδο
και έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Συνόδευσα την κ.Δήμαρχο στον υπουργό και ο
κ.Τασούλας άφησε να εννοηθεί ότι δεν ενδέχεται να ρθει κανένας λαθρομετανάστης
εδώ. Μας είπε ότι πρόκειται σε κείνο το συγκεκριμένο χώρο να κτιστούν κατοικίες
για να φιλοξενήσουν αξιωματικούς. Η Δήμαρχος του είπε ότι έχει καλύτερες περιοχές
και του είπαμε ότι μέσα από τη μελέτη προβλέπεται εκείνος ο χώρος να φιλοξενήσει
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Αυτή είναι όλη η αλήθεια και δεν
ολιγωρήσαμε καθόλου. Δώσαμε και στον άλλο υφυπουργό Εθνικής Αμύνης
υπόμνημα και μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία, δεν είναι τίποτα κρυφό.
Ακριβόπουλος:Η παραχώρηση χρήσης πότε έγινε;
Δάσκαλος: Η παραχώρησης χρήσης έληξε το 2005 και δόθηκε παράταση
μέχρι το 2007. Όταν η προηγούμενη διοίκηση ανέθεσε την μελέτη, είτε και όταν
παραλάβαμε εμείς την μελέτη δεν γνωρίζαμε ότι το στρατόπεδο Καπετάν Κόρακα
ήταν περιουσιακό στοιχείο του Ταμείου Εθνικής Αμυνας. Θεωρούσαμε ότι ήταν
περιουσιακό στοιχείο της ΥΑΜΣ και προχωρήσαμε τη διαδικασία. Γι’ αυτό
ολιγώρησε η διαδικασία, περιμέναμε απόφαση για να παραχωρηθεί το στρατόπεδο
και να αξιοποιηθεί.
Ακριβόπουλος: Για τη διαδικασία παράτασης της χρήσης τι κάνατε; Αυτό
θέλω να μου πείτε.
Δάσκαλος: Εγώ δεν το γνώριζα ότι έληξε, σήμερα έμαθα ότι έληξε η
παραχώρηση χρήσης. Έχει μπροστά της επιστολή η Δήμαρχος 13 Ιουνίου, την οποία
υπογράφω για να παραχωρηθεί για ένα χρόνο ακόμη.

Δήμαρχος: Υπάρχουν έγγραφα και για παραχωρήσεις κλπ., σας μιλάω ποιους
μήνες εστάλησαν έγγραφα για παραχωρήσεις για συνέχιση της χρήσης παραχώρησης
κλπ., και το 2009 είναι πολύ περισσότερα.
Ακριβόπουλος: Απαντήσεις σε αυτά τα έγγραφα έχετε; Για τη χρήση.
Δήμαρχος: Σε αρκετά έχουμε. Για τη χρήση όχι.
Χατζηαθανασίου: Ζητάω να δεσμευτεί η Δήμαρχος να φέρει το θέμα σαν
τακτικό, έτσι ώστε να κονταροχτυπηθούμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, για
τις παραλήψεις, για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, και να ασχοληθούμε με αυτό το
έγγραφο. Σήμερα κάνω την πρόταση να ασχοληθούμε μόνο με την απόφαση και στη
συνέχεια να έρθει το θέμα σαν τακτικό. Υποβαθμίζουμε το θέμα.
Πρόεδρος: Το πώς έρχεται το θέμα και τη σημασία του, κε Χατζηαθανασίου
όλοι το αντιλαμβανόμαστε, αλλά υπάρχει ανάγκη ο καθένας μας να κρίνει ορισμένα
πράγματα. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε ή να καθοδηγήσουμε τα πράγματα σε
μία κατεύθυνση. Ο καθένας εδώ αντιλαμβάνεται την ανάγκη και τη σημασία του να
υπάρξει μία απόφαση, ταυτόχρονα όμως κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να πουν και
ορισμένα άλλα πράγματα. Και αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Νομίζω ότι
είναι καθαρό το θέμα αλλά υπάρχουν και κάποιοι προβληματισμοί.
Χατζηαθανασίου: Αν δεσμευτεί η Δήμαρχος ότι θα φέρει το θέμα δεν
αλλάζουν τα πράγματα;
Πρόεδρος: Κε Χατζηαθανασίου, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, νομίζω ότι όλοι
εδώ είμαστε ενταγμένοι στο να πάρουμε μία σοβαρή απόφαση, αλλά δεν μπορούμε
κανέναν να απαγορεύσουμε να πει και άλλα πράγματα. Αυτή είναι η άποψη του
προεδρείου.
Δήμαρχος: Να έρθει το θέμα συνολικά. Μακάρι μέχρι να έρθει να έχουμε
πάρει την απόφαση της παραχώρησης των τριών στρατοπέδων και να μην έρθει
καθόλου, αλλά επειδή κι εγώ νοιώθω να σας δώσω όλα αυτά τα έγγραφα που έχω
μπροστά μου, τα οποία δεν πρόλαβα να τα έχω για να σας τα δώσω, όπως θα ήθελα
πραγματικά. Κανένα πρόβλημα να έρθει γιατί όλοι μας και όλες οι Δημοτικές Αρχές
διαχρονικά, πάλεψαν γι’ αυτό το κομμάτι.. Για τα στρατόπεδα όλοι έχουμε κάνει
κάποια πράγματα.
Παπαστεργίου: Θεωρώ ότι η παραχώρηση ενός στρατοπέδου δεν είναι μια
πράξη γραφειοκρατική, είναι καθαρά μία πολιτική πράξη και οποιαδήποτε
παραχώρηση του στρατοπέδου στην ΤΑ, είτε σε Δήμο, είτε στην Νομαρχία, έναν
μόνο δρόμο ακολουθεί. Την οριστική παραχώρηση και ποτέ δεν επιστρέφεται πίσω
κάτι τέτοιο, όποιες δεσμεύσεις και αν ισχύει η πρώτη απόφαση παραχώρησης,
οτιδήποτε και αν ισχύει. Νομίζω ότι τις αποφάσεις παραχώρησης στρατοπέδων δεν
τις υπογράφουν γραφειοκράτες, τις υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και
ξέρουν πολύ καλά ότι ποτέ ένα στρατόπεδο που θα παραχωρηθείς την ΤΑ δεν θα
ξαναγυρίσει πίσω στο στρατό. Η παραχώρηση σημαίνει ότι δεν το χρειάζεται ο
στρατός, ότι το έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, και ότι η τοπική κοινωνία μπορεί να
το αξιοποιήσει. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κίνηση αυτή του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας είναι και άκαιρη και άτυχη και μου θυμίζει λίγο την ίδια διαδικασία
και την ίδια κίνηση που έγινε στη Νάουσα. Και το βλέπουμε ήδη εδώ, μας το
περιέγραψε η Δήμαρχος. Αποφασίζουμε να το πάρουμε, βλέπουμε τις αντιδράσεις και
το παίρνουμε πάλι πίσω. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και εδώ, και δω δείχνει μία
πράξη, μία καθημερινότητα που την ζούμε εδώ και πολύ καιρό, μία Κυβέρνηση που
παίρνει αποφάσεις πίσω από τα γραφεία χωρίς να ρωτήσει τους ενδιαφερόμενους και
που αναγκάζεται μετά τις αντιδράσεις να τις παρθεί πάλι πίσω αυτές τις αντιδράσεις.
Νομίζω ότι η σημερινή απόφαση του Δ.Σ. δεν είναι απόφαση γραφειοκρατική, είναι
απόφαση πολιτική και λέει ότι τα στρατόπεδα τα οποία μας έχετε παραχωρήσει

μένουν στο Δήμο, θα μείνουν στο Δήμο, θα τα αξιοποιήσουμε και επιπλέον θα
διεκδικήσουμε και τα υπόλοιπα που εσείς δεν χρησιμοποιείται.
Δήμαρχος: Ο κ. Σακαλής πράγματι προ 10μήνου είχε θέσει το θέμα και δεν
ξέρω από πού είχε αυτές τις πληροφορίες, όπως επίσης δεν ξέρω από πού ο στρατός
και το υπουργείο είχε κάποιες πληροφορίες οι οποίες με εξέπληξαν. Ότι εμείς δηλ. σ’
αυτό το χώρο σταθμεύουμε τα απορριμματοφόρα μας. Εγώ αυτό που ζήτησα είναι να
πάνε να βγάλουμε φωτογραφίες γιατί δεν είχα τίποτε άλλο πια να πω, δεν ξέρω ποιος
έδωσε στην Αθήνα αυτές τις πληροφορίες, χωρίς φυσικά να υπονοώ τίποτε και
παρακαλώ να μην κολλήσετε σ’ αυτό το θέμα. Το 2005 έγινε η παραχώρηση και
παίρναμε παρατάσεις συνέχεια. Το 2008 ρωτήθηκε τι έγινε, υπήρχε μία διαρκής
επαφή με τον κ. Τρυφωνίδη, ο οποίος έλαβε και τις μελέτες και αυτό για το οποίο
συζητούσαμε ήτανε η διαδικασία της παραχώρησης και είχαμε προχωρήσει σ’ αυτήν.
Κεραυνός εν αιθρία ήτανε αυτό «μαζέψτε τα και φύγετε». Κε Ακριβόπουλε υπάρχει
εδώ και το έγγραφο, με το οποίο διατάσσεται στο Β΄Σ.Σ. να προχωρήσει στην
διοικητική μας αποβολή. Ελικρινά περίμενα να πείτε αυτά που είπατε, δεν ήταν κάτι
πρωτότυπο, περίμενα ότι δεν θα είχατε ακούσει από την αρχή αυτά που είπα και
βέβαια κε Ακριβόπουλε είπατε ότι με έγγραφο θα καταρριφθεί το έγγραφο, μα γι’
αυτό σας κάλεσα εδώ, για να έχουμε ένα έγγραφο από όλους εμάς ενωμένους προς
την κατεύθυνση της παραχώρησης των στρατοπέδων και της ακύρωσης αυτής της
απόφασης. Θέλω να σας πω ότι οι εκπρόσωποι φορέων που παρευρίσκονταν εδώ
συμπαρίστανται και συναινούν με όσα συζητάμε εδώ και είναι δίπλα στο Δήμο σ’
αυτή την προσπάθεια.
Δελαβερίδης: Πρέπει μαζί με όλα τα άλλα να μην ξεφύγει και το στρατόπεδο
που είναι πίσω από την Αγ. Βαρβάρα και κείνο είναι παραχώρηση από το δημόσιο
και όλα αυτά μαζί μπορούμε να τα δούμε. Σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο του Καπετάν
Κόρακα, ακούστηκε ότι θα γίνουν τα ΣΟΑ εκεί .Πρώτα από την ΖΟΕ απαγορεύεται
και δεύτερον η επέκταση οτιδήποτε και να γίνει περνάει από Δ.Σ. και αυτό δεν
πρόκειται να περάσει σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι ήταν πολύ σωστή η
επισήμανση που έκανε ο κ. Χατζηαθανασίου. Προσπαθούν να μας διώξουν άρονάρον ώστε να τοποθετήσουν τους πολιτικούς κρατούμενους κλπ. σε όλες τις πόλεις
πιστεύω και όπου μπορούν θα το κάνουν. Επίσης πρέπει να δούμε και τα 15
στρέμματα που δώσαμε κι έγινε πράξη εφαρμογής. Είναι στο όνομα του Β΄Σ.Σ.; Αυτά
πρέπει να τα δούμε, δεν πρέπει να μας ξεφύγουν. Φυσικά θεωρώ ότι ευθύνη έχουν
όλες οι δημοτικές αρχές, αφού δεν πήραν τίτλους δεν κατάφερε κανείς τίποτε
απολύτως. Για να έχω την χρήση πρέπει να είμαι πολύ σίγουρος ότι δεν πρόκειται να
με βγάλει κάποιος από αυτό που χρησιμοποιώ σήμερα. Το Δημαρχείο μας το
παραχώρησε η εκκλησία, όμως υπό τον όρο να είναι πάντα Δημαρχείο. Εμείς δεν
πρόκειται να φύγουμε από δω, άρα θα είναι πάντα του Δήμου. Λοιπόν θεωρώ ότι
όλες οι διοικήσεις έχουν ευθύνη γιατί δεν κατάφερε κανείς να κάνει
συμβολαιογραφικές πράξεις έτσι ώστε να κατοχυρωθεί ο Δήμος, αλλά και το Ταμείο
Εθνικής Αμύνης. Εγώ θα συμφωνήσω με όποια απόφαση θα πάρει η πλειοψηφικά,
πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα είναι ομόφωνη και συμφωνώ ανεξάρτητα αν φεύγω
τώρα , θα με βάλετε παρόντα ότι ψηφίζω.
Σακαλής: Η κα Δήμαρχος είπε προηγουμένως «δεν ξέρω από πού
πληροφορήθηκε η Αθήνα». Το θέμα είναι από πήραν την πληροφορία, ή το θέμα
είναι η σοβαρότητα του θέματος; Εμείς πραγματικά ανησυχήσαμε και είχαμε κρούσει
τον κώδωνα του κινδύνου. Τι κάνατε από τότε μέχρι τώρα; Διαβάζω την
αλληλογραφία σας . Ξεκινάτε με το έγγραφο 26-6-2009 .Τι προηγήθηκε δεν μας λέτε.
Ακούγοντας εδώ τους συναδέλφους κκ. Κάκαρη, Δάσκαλο και την κα Δήμαρχο πότε

παραχωρήθηκε το στρατόπεδο. Αναφέρουν διαφορετικές ημερομηνίες. Πότε
παραχωρήθηκε το στρατόπεδο;
Παυλίδης: Δέκα φορές από τη αρχή της συνεδρίασης ακούσαμε για το ίδιο
πράγμα. Ο κ. Σακαλής επαναλαμβάνει συνεχώς το ίδιο πράγμα. Κε πρόεδρε, όταν
κάποιος επαναλαμβάνεται συνεχώς, σας παρακαλώ να τον διακόπτετε.
Σακαλής: Πότε έκανε αίτημα ο Δήμος για παράταση της παραχώρησης; Μέχρι
τις 15/7/09 που ζητάμε παράταση της εκκένωσης τι έγινε; Ο κ. Κάκαρης μας μίλησε
για την αναγκαιότητα, το να παραμείνουν στο Δήμο, και κατά συνέπεια στο
ΔΗΠΕΘΕ. Δυόμιση χρόνια τι κάνετε και δεν πήρατε κάποιες πρωτοβουλίες να
κάνουμε κάποιες ενέργειες. Θέλω να απαντήσω και στον κ. Χατζηαθανασίου που λέει
ότι πιθανόν το στρατόπεδο να το θέλουν για κέντρο λαθρομεταναστών, το Δ.Σ. θα
πάρει ομόφωνη απόφαση ότι δεν θέλουμε και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα
στρατόπεδο της Βέροιας να γίνει κέντρο λαθρομεταναστών. Στο συμβούλιο εμείς
έχουμε πάρει θέση για το θέμα αυτό και επιμέναμε για την οριστική παραχώρηση των
στρατοπέδων. Δικαιωθήκαμε και σ’ αυτό το κομμάτι. Συμφωνούμε για την έκφραση
θέσης του Δ.Σ. κατά της ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης του στρατοπέδου.
Ακριβόπουλος: Η ψήφος του κ. Δελαβερίδη δεν μπορεί να μετρηθεί γιατί είναι
απών. Διαδικαστικό θέμα δεν τίθεται επειδή ένας σύμβουλος επιμένει σε μία
τοποθέτηση γιατί δεν πήρε απάντηση, μπορεί πέντε φορές να λέει το ίδιο πράγμα. Και
όποιος ζεσταίνεται, αποχωρεί. Η πρόταση του κ.Χατζηαθανασίου είναι σωστή, να
έρθει το θέμα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αφαιρέσει τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε
πάνω σ’ αυτό το θέμα. Σαφώς εμείς ζητήσαμε την παραχώρηση της χρήσης το 2005
και τώρα θα’ ρθουμε και θα πούμε ότι δεν θέλουμε την περαιτέρω παράταση για
αντιπολιτευτικούς λόγους; Αυτά δεν τα κάναμε εμείς, κάποιοι άλλοι τα κάνανε την
προηγούμενη τετραετία. Άρα να έρθει το θέμα και όταν έρθει, θα ακουστούν πάρα
πολλά, θα δούμε έγγραφα που υπήρχαν, πού εστάλησαν και τι απαντήσεις δόθηκαν,
γιατί απλή αναφορά δεν αρκεί. Ο κ. Μαυροκεφαλίδης είπε ότι ήρθε 15/7/09 αυτό το
έγγραφο από 26/6/09 δεν μας το έδειξε να δούμε τον αριθμό πρωτοκόλλου αν είναι
όντως στις 15/7/09. Και αν στις 15/7 έλαβε γνώση και γι’ αυτό, έχουν βαριά πολιτική
ευθύνη η Δήμαρχος και ο κ. Μαυροκεφαλίδης, διότι δεν μπορεί να φεύγει ένα
έγγραφο στις 26/6 και να έρχεται στις 15/7. Να αναζητήσει για ποιο λόγο
καθυστέρησε αυτό το έγγραφο να το λάβει γνώση. Δεν μπορεί να μας λένε ότι το
πήρανε 20 μέρες μετά και δεν έχουν ευθύνη. Έχετε μεγάλη ευθύνη. Σήμερα είχαμε
ομολογία της ολιγωρίας από τον κ.Δάσκαλο, ο οποίος είπε ότι κάναμε εκείνο κι
εκείνο όσον αφορά την παραχώρηση της κυριότητος και περιμένουμε αποφάσεις,
αλλά δεν κάναμε τίποτα για την παραχώρηση της χρήσης αν και από το 2007
γνώριζαν ότι έληξε ή δεν γνωρίζαμε είπε ο Δάσκαλος ότι έληξε η παραχώρηση της
χρήσης. Και επί δυόμιση χρόνια δεν έγινε τίποτε, και έρχεται ο κ. Μαυροκεφαλίδης
και λέει ότι κακώς το χαρακτήρισα ατυχές το έγγραφο. Κε Μαυροκεφαλίδη, στέλνετε
ένα έγγραφο και τους λέτε ότι ζητάτε 20 μέρες παράταση αλλιώς θα το εκκενώσετε.
Αυτό σημαίνει αν πάρουμε την μία εκδοχή που είναι σας το παραχωρούμε ελάτε
πάρτε το και εμείς φεύγουμε. Η άλλη όμως που λέτε εσείς, πώς ξέρετε ότι σε 20
μέρες μπορούν να τελεσφαιρίσει η δυνατότητα της χρήσης, ενώ επί δυόμιση χρόνια
δεν έχετε κάνει κάτι πάνω σ’ αυτό; Και πέρασε το 20ήμερο και σας απαντούν
αρνητικά. Η προσέγγιση ενός εγγράφου δεν αρκεί. Ήταν ατυχές αυτό το έγγραφο
γιατί η απάντηση που ήρθε ανέδειξε ότι ήταν ατυχέστατο διότι 20 μέρες δεν
αρκούσαν και ήρθε η απάντηση που σας λέει ότι δεν είναι αποδεκτό το αίτημα. Εσείς
έπρεπε να πείτε ότι εμμένουμε στην παραχώρηση και όχι να τους δώσετε την
δυνατότητα να σας απαντήσουν κατά οριστικό και αμετάκλητο τρόπο. Εμείς δεν
είμαστε σαν εσάς. Εμείς θα ψηφίσουμε για την πρόοδο της πόλης, όπως ψηφίσαμε σε

πολλά άλλα θέματα. Να αγωνιάτε για το ότι για δυόμιση χρόνια δεν κάνατε τίποτε,
δεν καταλάβατε το θέμα, κοροϊδέψατε τον κ. Σακαλή πριν 10 μήνες που το έθεσε και
αφήνετε υπονοούμενο περί της πηγής ενημέρωσης του κ. Σακαλή. Αυτό είναι το
ζητούμενο; Το ζητούμενο είναι η πράξη και στην πράξη πήρατε κάτω από τη βάση
για άλλη μία φορά.
Δήμαρχος: Η έγκριση της παραχώρησης είναι 22/3/2005 για ένα έτος. Δεν έχω
το έγγραφο της παραχώρησης, αλλά έχω το έγγραφο της αποδοχής που λέει ότι
αποδεχόμαστε την παραχώρηση του στρατοπέδου Καπετάν Κόρακα για χρήση για
ένα έτος και ότι παράλληλα συντάσσονται οι τεχνικοοικονομικές μελέτες για τα τρία
στρατόπεδα και μετά από όλα αυτά ερχόμαστε εμείς και στέλνουμε τις μελέτες αφού
ολοκληρώθηκαν. Υπάρχει μία σειρά και μία συνέχεια σε όλες τις ενέργειες. Υπάρχει
ένα έγγραφο του κ. Γιαννουλάκη, που το ζητάει ως αντιδήμαρχος ………………..
Πρόεδρος: Υπήρξε παράταση μετά το 2006;
Δήμαρχος: Γίνονται οι οικονομοτεχνικές μελέτες ώστε να προχωρήσουμε
στην παραχώρηση των στρατοπέδων και αυτήν την σκυτάλη παίρνουμε εμείς και
ξεκινούμε, αφού ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, ξανά την συζήτηση. Είναι πολύ απλά
και πολύ σαφή τα πράγματα.
Μαυροκεφαλίδης: Κε Ακριβόπουλε, θα με αναγκάσετε να διαβάσω το κείμενο
και είναι άχαρο. Με εγκαλείτε για την υπογραφή μου. Το έγγραφο είναι σαφέστατο.
Πρώτα θα σχολιάσω σ’ αυτό που αναφερθήκατε για την καθυστέρηση. Γνωρίζετε
πολύ καλύτερα από μένα ότι την αλληλογραφία δεν την παίρνει ούτε ο Δήμαρχος
ούτε ο αναπληρωτής. Την παίρνει η υπηρεσία και έγκαιρα πρέπει να κοινοποιεί.
Βεβαίως ελέγχεται ο υπάλληλος, ο οποίος είχε την ευθύνη και δεν ενημέρωσε
έγκαιρα. Εγώ σας λέω ότι την ίδια μέρα πήρα το έγγραφο. Ο κ. Κινικλής μου είπε ότι
κάποιοι υπάλληλοι ευθύνονται για την καθυστέρηση του εγγράφου, να φτάσει στο
χέρια της Δημάρχου και του αναπληρωτή. Αυτό για την καθυστέρηση. Εσείς
διαβάζετε κατά το πώς θέλετε να ερμηνεύσετε το έγγραφο. Έχει ένα σκεπτικό το
οποίο βεβαίως είχα την βοήθεια του κ. Κινικλή, αλλά εγώ έχω την ευθύνη της
υπογραφής, αφού βασανίστηκε πάρα πολύ να είναι συνοπτικό και περιεκτικό επί της
ουσίας. Μέχρι να τελεσφορήσουν οι διαδικασίες παραχώρησης των στρατοπέδων
παρακαλούμε την παράταση. Έμπαινε από το έγγραφο που μας κοινοποιήθηκε
τηλεγραφικά, διοικητική αποβολή άμεσα, επικοινώνησα με την Δήμαρχο πάρα
πολλές φορές, μίλησα με τις πληροφορίες και μου είπανε ότι άμεσα θα εκκενωθεί.
Βεβαίως οφείλαμε να ζητήσουμε παράταση χρόνου για να διαχειριστούμε το ζήτημα
της οριστικής παραχώρησης.
Κάκαρης: Αναφέρθηκε ο κ. Σακαλής γιατί ήμουν τόσο αναλυτικός. Μία από
τις αιτιολογίες του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης είναι ότι μπαίνουν
απορριμματοφόρα, άρα αμφισβητείται η χρήση για την οποία δόθηκε στο ΔΗΠΕΘΕ.
Ήμουν υποχρεωμένος να είμαι αναλυτικός γιατί και από τον κ. Σακαλή πριν από 10
μήνες στο συμβούλιο είχε όντως αμφισβητηθεί ότι η χρήση του δεν είναι αυτή για
την οποία παραχωρήθηκε, γι’ αυτό έπρεπε να είμαι αναλυτικός.
Δάσκαλος: Ότι ενέργειες έπρεπε να γίνουν από την δημοτική αρχή έχουν
γίνει. Δεν ολιγωρήσαμε εμείς, ολιγώρησε η ΥΑΜΣ. Ζητήσαμε τρία στρατόπεδα, τα
δύο θα μπορούσαν να είχαν παραχωρηθεί και κατά κυριότητα. Δεσμεύτηκε ο κ.
Τρυφωνίδης να το ζητήσει από το ταμείο Εθνικής Αμύνης, να περάσει στην ΥΑΜΣ
και μετά να το παραχωρήσει σε μας. Δεν μπορούσε να παραχωρήσει το στρατόπεδο
Καπετάν Κόρακα. Οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, έγιναν και με το παραπάνω.
Δήμαρχος: Αν είναι να μπούμε στην διαδικασία ποιος και τι έκανε, θ’ αρχίσει
ο ένας να βγάζει το μάτι του άλλου, ήδη το παραβγάλαμε, γιατί το θέμα είναι σοβαρό
και πιστεύω ότι όλοι ομοφωνούμε.

Σακαλής: Αφού το θέμα το θέσαμε στην αρχή, το πότε παραχωρήθηκε, έπρεπε
να φωνάξουμε, να έχει την ένστασή του και με το δίκιο του ο κ. Παυλίδης, και τελικά
φωνάζουμε για τα έγγραφα που δεν υπάρχουν. Κατόπιν εορτής η κα Δήμαρχος μας
είπε ότι βρήκε το έγγραφο ενώ αν το είχε από την αρχή δεν θα γινόταν τόσος ντόρος.
Επί των ημερών μας παραχωρήθηκε για ένα χρόνο. Επί των ημερών μας ζητήσαμε
παράταση ένα χρόνο. Πέρασαν δυόμιση χρόνια και δεν καταφέρατε να πάρετε μία
παράταση. Τι ενέργειες κάνατε; Έπρεπε να είχατε κάνει όλες τις ενέργειες για να
πάρετε την παράταση.
Δήμαρχος: Πριν να λήξει η παράταση δώσαμε το αίτημα στον κ.
Μιχαλολιάκο. Δεν θα βρείτε κενό κε Σακαλή.
Σακαλής: Αποτέλεσμα βλέπουμε;
Ακριβόπουλος: Είχαμε ομολογία ολιγωρίας με τα λεγόμενα του κ. Δάσκαλου,
που είπε ότι από τον Μάρτιο του 2007 μέχρι και σήμερα, δεν έγινε η σωστή
προσέγγιση να παραταθεί η συνέχιση της χρήσης για να μην φτάσουμε εδώ.
Πρόεδρος: Διαμορφώστε την πρότασή σας κα Δήμαρχος.
Δήμαρχος: Έθεσα δύο σκέλη. Το ένα είναι να αρθεί η απόφαση για διοικητική
αποβολή και να παραχωρηθούν τα τρία στρατόπεδα άμεσα στο Δήμο.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-7-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. Φ.914.2/13/28/2511/17-7-2009 έγγραφο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα.
Β) Εκφράζει τη θέση του κατά της ανάκλησης της απόφασης του Ταμείου
Εθνικής Άμυνας για παραχώρηση της χρήσης του στρατοπέδου «Καπετάν Κόρακα»
στον Δήμο Βέροιας και ζητεί:
1.- Τη μη ανάκληση της παραπάνω απόφασης.
2.- Τη μη κίνηση της διαδικασίας διοικητικής αποβολής του Δήμου από το εν λόγω
στρατόπεδο.
3.- Την οριστική παραχώρηση των στρατοπέδων «Καπετάν Κόρακα», «Αγίας
Βαρβάρας» και «Ταμπακόπουλου» κατά κυριότητα στον Δήμο Βέροιας και την
επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 457 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.

Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12/8/2009
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Β.
Σ.
Μ.
Ε.

Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Γουναράς

