ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 439 /2010
Περίληψη
Έγκριση αναστολής έκδοσης απόφασης για συγκρότηση
επιτροπής σχετικά με πρόταση δημοτών για αποδοτικότερη
λειτουργία των εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού.
Σήμερα 5 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 1-7-2010 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 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Γ.

Γουναράς
Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Ε.
Ι.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Τσιαμήτρος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 441/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Παπαστεργίου.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 442/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 443/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 451/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 457/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 479/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 15-5-2010 έγγραφο-αίτημα των Ν. Χατζηευστρατίου και
λοιπών δημοτών, με το οποίο κατατίθεται πρότασή τους για τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού, που έχει ως εξής:
Ενεργώντας κατά το άρθρο 215 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων όπου αναφέρεται ότι 3.
«Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν επίσης να καταθέσουν προτάσεις για την επίλυση
διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του
συμβουλίου του τοπικού ή δημοτικού διαμερίσματος. Οι προτάσεις συζητούνται
υποχρεωτικά στο οικείο συμβούλιο, εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε
(25) άτομα και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη σχετική απόφαση που
λαμβάνεται.» καταθέτουμε πρόταση προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Βεροίας.
Το αντικείμενο
Η πόλη διαθέτει εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού. Κατασκευάσθηκαν αρχές
της δεκαετίας του ’90. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν και τμήμα επεξεργασίας του
υπολείμματος (λυματολάσπης). Αυτό κατά πληροφορίες κόστισε εκατό εκατομμύρια
δραχμές (100.000.000) του ’92 και περιλαμβάνουν χωνευτήριο δεξαμενές βιοαερίου και
καυστήρα. Το τμήμα αυτό δεν λειτούργησε ποτέ. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι αν
χρησιμοποιηθεί δεν θα παράγει ικανή ποσότητα βιοαερίου (μεθάνιο και μονοξείδιο του
άνθρακα) και έτσι ή δεν θα είναι ικανό να λειτουργήσει ή θα πρέπει να γίνει καύση
πετρελαίου προκειμένου να θερμανθεί το προς ζύμωση μείγμα. Σημειώνεται πως η
αναερόβια διαδικασία απαιτεί 37ο βαθμούς. Μέχρι σήμερα το υπόλειμμα παρέμενε στην
αυλή των εγκαταστάσεων και μια στις τόσο μεταφερόταν στην χωματερή του Δήμου. Τα
νέα δεδομένα έχουν ως εξής:
1.Σταματά η λειτουργία της χωματερής διότι τα απορρίμματα της πόλης θα
μεταφερθούν σε ΧΥΤΑ γειτονικών Νομών. Αλλως επίκεινται πρόστιμα.
2.Εχει γίνει καταγγελία της συγκεκριμένης κακής διαχείρισης Ευρωπαϊκής
επιδοτήσεως στο Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο. Σημειώνεται ότι η επιδότηση της κατασκευής
των εγκαταστάσεων του ΒΚ έφτασε το 90%.
3.Φυσικά εξακολουθεί να υπάρχει και η εφιαλτική εκδοχή της λειτουργίας με
αυτοχρηματοδότηση
εργοστασίου
αναερόβιας
επεξεργασίας
–καύσης-ταφής
απορριμμάτων.
Αρχίζοντας από τη τελευταία εκδοχή αυτό θα σημάνει κόστος χίλια διακόσια
(1.200,00)€ ημερησίως. Αν πάλι πρέπει να μεταφερθεί το υπόλειμμα τότε θα έχουμε υψηλά
μεταφορικά δεδομένου ότι πρόκειται 8 τόνους τη μέρα. Τέλος κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει μία επίσκεψη ελεγκτών από την ΕΕ με ότι αυτό θα σημάνει.
Η πρόταση
1.Προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων, καλό θα
ήταν να ζητηθεί η τεχνική συνδρομή εμπειρογνωμόνων. Στην πρόσφατη ημερίδα της
Νομαρχίας ακούσθηκε ότι η παραγωγή βιοαερίου σχετίζεται και με τον τρόπο χειρισμού
της ίδια της εγκατάστασης. Μηχανικοί με την εν λόγω εμπειρία, υπάρχουν.

2.Να επιδιωχθεί συμφωνία με την ΔΕΥΑ Νάουσας ώστε να συμπληρωθεί από κει η
λάσπη που λείπει.
3.Αν πάλι κι αυτή δεν αρκεί ας ερευνηθεί η δυνατότητα να εμπλουτιστεί το μείγμα με
ένα- δύο τόνους κοπριάς ζώων. Η περιοχή εκτρέφει 15.000 βοοειδή. Κάθε ενήλικο
βοοειδές παράγει κοπριά που μπορεί να αποδώσει μετά από αντίστοιχη διαδικασία
ζύμωσης ένα κυβικό μέτρο βιοαερίου.
Παρατηρήσεις
1.Η παραπάνω πρόταση σκοπεύει κατ΄αρχήν στην εμπέδωση του ορθολογισμού στην
διαχείριση των πραγμάτων του Δήμου. Κανείς δεν έχει δικαίωμα στη σπατάλη δυναμικού.
Αψυχου ή έμψυχου. Οι εγκαταστάσεις ζύμωσης είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα. Αυτές
καθ’ εαυτές θα γίνουν ιδιαίτερα χρήσιμες σ’ έναν Δήμο εξήντα χιλιάδων (60.000)
κατοίκων.
2.Οσον αφορά στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων και τον συνοδεύονται
ΧΥΤΥ που μεθοδεύει ο ΕΣΔΑ, είναι καιρός να ακουσθεί με την ευκαιρία της
συγκεκριμένης συζήτησης μια σημαντική αλήθεια: Αποτελούν μία δύσκολη και ασταθή
(άρα και πανάκριβη) μέθοδο επεξεργασίας οικιακών σκουπιδιών. Η απόδειξη του
ισχυρισμού έρχεται από το ότι η ζύμωση (αναερόβια επεξεργασία) είναι δύσκολη να
εφαρμοστεί ακόμη και σε ένα ομοιογενές και ελεγχόμενο υλικό όπως η λυματολάσπη.
3.Η έρευνα για το ανθρώπινο δυναμικό που θα έδινε την τεχνογνωσία για την
διαχείριση των αργουσών διατάξεων (εκτός βέβαια από τις συνιστώσες της
κατασκευάστριας κοινοπραξίας) έχει ήδη γίνει και τα αποτελέσματά της είναι στη διάθεση
του Δήμου.
4.Αν γίνει ακόμη και με κάποιες οριακές τροποποιήσεις η εγκατάσταση να
επεξεργασθεί και ζωϊκά απόβλητα τότε μετατρέπεται σε ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο που
εκτός των άλλων θα αποτελέσει και έργο πιλότο για κατασκευή και άλλων μονάδων
επεξεργασίας κοπριάς με μείωση οσμών και παραγωγή βιοαερίου
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 25-6-2010
εισήγηση της Επιτροπής Τεχνικών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται κατά πλειοψηφία
ότι καλώς λειτουργεί η εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού ως έχει, διότι ο φόρτος
των λυμάτων είναι μικρότερος του προβλεπόμενου της μελέτης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Μετά την αποστολή από το γραφείο του Δ.Σ. της αίτησης των εν λόγω
δημοτών στην Τεχνική Υπηρεσία, ζήτησα να γίνει Επιτροπή Τεχνικών. Έτσι, μετά από
εισήγηση της ΔΕΥΑΒ, ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά όλοι οι δημότες και οι 25, να
παραβρεθούν στην Επιτροπή Τεχνικών. Στη συνεδρίαση που έγινε παρέστησαν 3 δημότες.
Ήμασταν 6 μέλη της Eεπιτροπής Τεχνικών και ήταν παρών ο κ. Χατζηαθανασίου που
ζήτησε να παραβρεθεί. Και εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒ ήταν
εισηγητής ο κ. Αχτσής, τον οποίο θα επικαλεστούμε σε τεχνικά θέματα. Μετά από τεχνικά
θέματα τα οποία εξετάστηκαν στην Επιτροπή Τεχνικών, η Επιτροπή εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο ότι καλώς λειτουργεί η εγκατάσταση διότι ο όγκος των λυμάτων που
φθάνουν στο βιολογικό καθαρισμό είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που προβλέπεται από
τη μελέτη. Αντίθετα ψήφισαν ο κ. Τσιάρας και ο κ. Ορφανίδης οι οποίοι είπαν ότι δεν
υπάρχει θέμα συζήτησης και ότι κακώς ήρθε το θέμα στην Επιτροπή Τεχνικών. Ψηφίσαμε
λοιπόν οι 4 ότι καλώς λειτουργεί η εγκατάσταση, με το σύστημα του παρατεταμένου
αερισμού. Η πλήρης λειτουργία της μονάδας μαζί με τους χωνευτές το 2009 θα έπρεπε να
είναι στους 70.000 κατοίκους, παρόλα αυτά το 2009 είχαμε 49.000 κατοίκους, δηλ. 20.000
λιγότερους. Έτσι, ο φόρτος των λυμάτων που φτάνει στο βιολογικό καθαρισμό είναι πολύ
μικρότερος. Το σύστημα το οποίο επιλέχθηκε όταν σχεδιάστηκε η μονάδα, ήταν

σταθεροποίηση της λάσπης με αναερόβια χώνευση αλλά παρόλα αυτά, επειδή ήταν πολύ
μικρότερος ο φόρτος των λυμάτων, λειτουργεί σήμερα η μονάδα με το σύστημα που
λειτουργεί. Εάν είχε προτιμηθεί η σταθεροποίηση της παραγόμενης λάσπης που φτάνει εκεί
στους αναερόβιους χωνευτές τότε θα έμενε μία από τις δύο γραμμές ανενεργή. Έτσι, η
Επιτροπή τεχνικών, μετά από την πολύ καλή εισήγηση του Δ/ντή της ΔΕΥΑΒ, αποφάσισε
και εισηγείται στο Δ.Σ. ότι καλώς λειτουργεί η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού. Αν
λειτουργούσαν οι χωνευτές, η απαιτούμενη ενίσχυση προσωπικού για τη ΔΕΥΑΒ και
παράλληλα επιβάρυνση στους δημότες, γιατί από τους δημότες πληρώνονται, θα είναι 8-12
εργαζόμενοι. Εγώ προτείνω αυτά που εισηγείται η Επιτροπή Τεχνικών.
Νικόλαος Χατζηευστρατίου (Εκπρόσωπος αιτούντων): Σήμερα, όπως προανέφερε ο
αντιδήμαρχος κ. Δάσκαλος, θα συζητήσουμε κάποια θέματα για τη λειτουργία του
βιολογικού καθαρισμού, με όποιες προεκτάσεις μπορεί να έχει. Τη συζήτηση που ξεκινάει
σήμερα αποπειράθηκα να την κάνω αρκετές φορές και με αιρετά και με ορισμένα στελέχη
του Δήμου και της δημοτικής επιχείρησης. Οι συζητήσεις συνήθως κατέληγαν σε μία
φιλική και πιθανώς περιπαικτική χειρονομία, που ήταν ένα χτύπημα στην πλάτη μου.
Πρώτα θα μιλήσω για μία καταγγελία που έγινε στο Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο μέσω μιας
επερώτησης πριν από δύο μήνες. Για όλα αυτά ενημέρωσα τους Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος και την ίδια την Υπουργό Περιβάλλοντος. Για να μαζέψω αυτές τις 25
υπογραφές χρειάστηκε να μιλήσω με 70 ανθρώπους, να στείλω 250 mail, να δημοσιεύσω
σε 4 εφημερίδες και να ξεκινήσει, φυσικά εν αγνοία μου, μία συζήτηση στο facebook.
Αυτό σημαίνει ότι διαμορφώθηκε συλλογική εικόνα, εξάλλου όσοι αδιαφόρησαν για την
κοινή γνώμη, είναι ήδη νεκροί. Θα ξεκινήσω με την απλή περιγραφή των πραγμάτων, έτσι
όπως εγώ τα αντιλήφθηκα και έτσι όπως απέκτησα εικόνα μέσα σε τρία χρόνια
συζητήσεων. Η πόλη έχει βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος λειτουργεί 17 χρόνια. Ο
βιολογικός αυτός καθαρισμός επεξεργάζεται 12 χιλιάδες κυβικά, και ίσως παραπάνω,
λύματα την ημέρα. Τα καθαρίζει και τα διοχετεύει στο 66 και υπόλειμμα αυτής της
επεξεργασίας είναι 8-10 τόνοι λυματολάσπης. Αυτή η λυματολάσπη επρόκειτο να υποστεί
σηπτική επεξεργασία, δηλ. να περάσει μέσα από ένα χωνευτή, να φύγει από τη
λυματολάσπη υπό μορφήν μονοξειδίου του άνθρακος και μεθανίου και να παραμείνει ένα
σχετικά ανενεργές υπόλειμμα, το οποίο θα πάει για χρήσεις κηπουρικές ή γεωργικές. Αυτή
η διαδικασία είναι λίγο απαιτητική, υπό την έννοια ότι οι σηπτικοί οργανισμοί που
παράγουν τη σήψη, ζουν και ευδοκιμούν σε μία θερμοκρασία που ευδοκιμούν όλα τα
σώματα των έμβιων όντων στον πλανήτη, στους 37 βαθμούς. Με βάση αυτά και με το
γεγονός ότι αυτή η λυματολάσπη δεν περνάει από αυτή τη διαδικασία, αλλά αποθηκεύεται
υπαίθρια στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και μεταφέρεται στη χωματερή,
συν το γεγονός ότι η χωματερή θα κλείσει αναπόφευκτα εντός ολίγου αλλιώς πέφτουνε
πρόστιμα από την ΕΟΚ. Γίνανε κάποιοι λογαριασμοί, οι οποίοι λέγανε τι θα γίνει αν την
πάμε στο ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. Ο ΧΥΤΑ της Μαυροράχης ζήτησε 29,00€ τον τόνο.
Υπήρχε και η εφιαλτική εκδοχή να πάνε στο εργοστάσιο που θα μας κτίσει ο Μπόμπολας,
όπου θα επεξεργαστεί τα σκουπίδια μας και φυσικά τη λυματολάσπη μας έναντι 150,00€
τον τόνο. Υπήρχε και κάτι πολύ απλό αν χρησιμοποιήσουμε τον υπάρχοντα εξοπλισμό και
να ζεστάνουμε τη λυματολάσπη αγοράζοντας από κάπου καύσιμο. Να διοχετεύαμε στην
υπάρχουσα δεξαμενή φυσικό αέριο, το οποίο θα αγοράζαμε και αυτό βεβαίως με τη σειρά
του θα καιγόταν για να τη ζεστάνει. Από κει και μετά, χρειάστηκε να κάνουμε μία πρόταση
η οποία είχε τρεις διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη είναι, περάσανε 17 χρόνια από τότε που
έγινε το εργοστάσιο, μέσα σε αυτά τα χρόνια γίνανε ένα σωρό πράγματα, μάθαμε να
λειτουργούμε αυτές τις εγκαταστάσεις και μπορούμε με λιγότερο μίγμα να παράγουμε
περισσότερο αέριο. Ψάξτε το. Βρείτε βιογραφικά ανθρώπων που ξέρουν αυτή τη δουλειά.
Αν πάλι εσείς δεν βρείτε, βρήκαμε εμείς έναν άνθρωπο, βρήκαμε γραφεία που μπορούν να
αναλάβουν αυτή τη δουλειά και μπορούν να σας βοηθήσουν. Τα στοιχεία είναι στη

διάθεσή σας. Το δεύτερο σκέλος της προτάσεως είναι απλό. Δεν έχετε λυματολάσπη;
Μπορούμε να πάρουμε από τους γείτονες. Η τρίτη εκδοχή είναι: χρησιμοποιείστε κοπριές
από στάβλους που υπάρχουν άφθονοι στην περιοχή. Η κοπριά αποτελεί το πρόβλημα που
δημιουργούν οι στάβλοι και δεν μπορούν να συμβιώσουν με το κοινωνικό περιβάλλον.
Πάρτε την κοπριά, αναμείξτε την με κάποιο τρόπο με τη λυματολάσπη και από κει και
πέρα όλα θα πάνε καλά. Απέναντι σε όλα αυτά, υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις, οι οποίες
διατυπώθηκαν στις 25/6 αυτής της χρονιάς.
Έχετε μπροστά σας κάποιους πολίτες, οι
οποίοι προσπάθησαν για την πόλη τους. Δεν δόθηκε το κόστος του πρόσθετου καυσίμου
και αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Δόθηκαν κάποια στοιχεία για το πώς φτιάχτηκε η
μελέτη. Σε δεύτερη φάση μας είπαν ότι δεν μπορούν να πάρουν λυματολάσπη από τη
Νάουσα. Λογικό ήταν αυτό γιατί στη Νάουσα εφαρμόζεται παρατεταμένος αερισμός. Στη
Νάουσα φτιάξαν βιολογικό καθαρισμό και δεν φτιάξαν αποχετευτικό να το συνδέσουν με
την πόλη τους. Υπάρχει η λάσπη που παράγουν το καλοκαίρι τα κονσερβοποιεία. Υπάρχει
η λάσπη της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν ένα σωρό γείτονες, με τους οποίους θα μπορούσαμε
να έρθουμε σε επαφή. Ειπώθηκε ότι δεν μπορεί να αναμειχθεί η κοπριά με τη
λυματολάσπη. Και σε αυτό δεν ακούστηκαν ούτε τι εξοπλισμοί χρειάζονται ή πόσο θα
κοστίσει. Έκανα και δύο κουβέντες παραγωγικές με την κα Δήμαρχο. Οι κουβέντες αυτές
δώσανε και άλλες ιδέες. Η κα Δήμαρχος είπε ότι βρήκε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και μέσα σ’ αυτό το πρόγραμμα υπάρχει διαχείριση της λυματολάσπης. Στην αρχή
φαντάστηκα ότι ήταν ένα πρόγραμμα στήριξης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.
Τελικώς κατάλαβα ότι πρόκειται για χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Πληροφορώ αυτή τη
στιγμή την κα Δήμαρχο ότι αν τολμήσει και καταθέσει εκεί, εγώ θα πάω πίσω με ένα
υπόμνημα και θα τους εξηγήσω τα πεπραγμένα γύρω από τη λυματολάσπη για τα
τελευταία 17 χρόνια.
Χατζηαθανασίου: Θέλω απαντήσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν συμφωνώ.
Θωμάς Αχτσής (Διευθυντής ΔΕΥΑΒ): Όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου και όσοι ήρθαν
έστω για μία μέρα στη ΔΕΥΑΒ, ξέρουν αν υπάρχει οκνηρία. Θα πω την επίσημη θέση της
ΔΕΥΑΒ, που έχει να κάνει με το ταμείο συνοχής. Ειπώθηκε στο Δ.Σ. ότι προηγήθηκε μία
καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πήγαμε πρώτα επάνω και τώρα ερχόμαστε
και κάτω να συζητήσουμε, το ανάποδο δηλαδή από αυτό που ο κοινός νους θα επέβαλε. Η
υπηρεσία μας έχει απαντήσει σε προφορική κλήση για απάντηση, στην ερώτηση του
Ευρωβουλευτή κ. Τρεμόπουλου, ότι το Μάρτιο του 1988 έγινε η προμελέτη και το Μάρτιο
του 1993 έγινε η οριστική μελέτη για το βιολογικό, τα στοιχεία τα πληθυσμιακά είναι τα
κύρια στοιχεία που δίνουν την αναγκαιότητα μιας τέτοιας εγκατάστασης, περίπου 70.000
προβλεπόταν για το 2000, ο πληθυσμός που πιάσαμε ήταν 50.000 περίπου, κατά 20.000
λιγότερο, άρα δεν λειτούργησε σε πλήρη λειτουργία και πλήρη δυναμικότητα η
εγκατάσταση, λειτούργησε με το σύστημα του παρατεταμένου αερισμού, με δυο γραμμές
λάσπης και κρίθηκε σκόπιμο οικονομικά να μείνει έξω το συγκρότημα των αναερόβιων
χωνευτών, για το οποίο να καταθέσω και στο Δ.Σ. σημερινές φωτογραφίες, γιατί ειπώθηκε
ότι είναι άδεια η εγκατάσταση. Όλα τα μηχανήματα είναι στη θέση τους.Δεν λείπει ούτε το
παραμικρό ρελέ ούτε ο παραμικρός μετασχηματιστής και απορώ ποιο μυαλό τα βγάζει
αυτά. Κακοί δημοσιογράφοι λοιπόν!! Αυτοί οι κακοί δημοσιογράφοι όμως μας έχουν φέρει
σε θέση να απολογηθούμε σε κάποιους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν
ξέρουμε καν τι ειδικότητα θα έχουνε. Θα είναι οικονομολόγοι; Θα είναι λογιστές; Θα είναι
φιλόλογοι; Δεν ξέρω και με τι σκοπό και χαρά θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Προσωπικά
δεν είχα καμία συζήτηση εκτός από μια ερώτηση από τον κ. Χατζηευστρατίου για το πόση
λάσπη παράγουμε, δεν είχα καμία άλλη επαφή και άκουσα με απορία πως έκανε
συζητήσεις με τη ΔΕΥΑΒ. Εμένα με παρέπεμψε. Ούτε τα πληθυσμιακά δεδομένα έχουμε
πιάσει στο βιολογικό ούτε τα φορτία τα ρυπαντικά, το οργανικό, το BLD, το COD, τα
αιωρούμενα, τον φώσφορο και το άζωτο. Ευτυχώς όμως που έγινε η εγκατάσταση, όπως

έγινε, γιατί σε 3 χρόνια το πολύ, μέσω του ΕΣΠΑ, θα μπούνε στο βιολογικό το
Μακροχώρι, ο Διαβατός, η Κουλούρα, η Νέα Λυκογιάννη, η Παλιά Λυκογιάννη, η Νέα
Νικομήδεια, απ’ το Δήμο Αποστόλου Παύλου, απ’ το Δήμο Βέροιας σε λίγες μέρες μπαίνει
το Πανόραμα, λίγο αργότερα κατασκευάζεται ο αγωγός Λαζοχώρι – Ταγαροχώρι, που θα
φέρει τα λύματα αυτών των δυο χωριών και θα καταθέσουμε και εμείς ταυτόχρονα με το
Δήμο Αποστόλου Παύλου, περιμένουμε την τελευταία έγκριση των περιβαλλοντικών από
κοινού γιατί είναι κοινός ο αποδέκτης, και μόλις την έχουμε στα χέρια μας, ελπίζω στις 3
Αυγούστου να είμαστε έτοιμοι να την καταθέσουμε. Θα μπούνε Ραχιά, Ασώματα, Αγία
Βαρβάρα με Προφήτη Ηλία, Άμμος, Γεωργιανοί, Τριπόταμος και Μέση, όλα αυτά μαζί θα
φέρουνε έναν πληθυσμό, σύμφωνα με τον οποίο ο βιολογικός θα μπορεί να λειτουργήσει
σε πλήρη λειτουργία και οι χωνευτές. Να ξαναπώ εδώ ότι, αν δούλευαν οι χωνευτές, δεν θα
δούλευε μια γραμμή λάσπης με όλες τις αντλίες και όλα τα μηχανήματα και πάλι
κατηγορούμενη θα ήταν η κακομοίρα η ΔΕΥΑΒ, γιατί δεν λειτουργούνε οι αντλίες. Και
βέβαια η επιλογή έγινε για καθαρά οικονομοτεχνικούς λόγους. Βάλαμε κάτω πόσο κοστίζει
το παραπάνω ρεύμα του παρατεταμένου αερισμού, πόσο κοστίζουν τα παραπάνω άτομα, οι
τρεις βάρδιες που πρέπει να δουλεύουν στο κλασσικό σύστημα και αποφασίστηκε αυτό
που υπάρχει σήμερα για τα σημερινά πληθυσμιακά δεδομένα, ένα και ένα κάνουν δυο, δεν
έχουμε ούτε να κρύψουμε κάτι ούτε τίποτα. Οι αναλύσεις έχουν γίνει από ιδιωτικά
εργαστήρια, από εμάς, από τη Νομαρχία, απροειδοποίητες, όλες δείχνουν ότι είμαστε ο πιο
καθαρός βιολογικός σ’ αυτό που ρίχνουμε μέσα στο 66. Δουλεύει πολύ καλά η
εγκατάσταση, βγάζει λάσπη όχι 8 τόνους την ημέρα, αλλά 19 τόνους την ημέρα. Δεν ξέρω,
μάλλον δεν έχει καλά στοιχεία ο κ. Χατζηευστρατίου, η πρόβλεψη όμως ήταν 27,6 τόνους.
Ειπώθηκαν προτάσεις ως προς την επεξεργασία με τη Νάουσα. Η λάσπη της Νάουσας είναι
σταθεροποιημένη, είναι έτοιμη, να πάρουμε την σταθεροποιημένη, να την βάλουμε σ’ εμάς
ξανά για να πούμε ότι δουλεύουμε σε πλήρες σύστημα για να αποφύγουμε ένα πιθανό
ενδεχόμενο πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αφήσαμε σε αδράνεια ένα σύστημα το
οποίο όμως είναι σε ετοιμότητα; Και θα λειτουργήσει; Και το ίδιο να βάλουμε την κοπριά
απ’ τα ζώα; Μόνο και μόνο για να πούμε ότι δουλεύει ο βιολογικός καθαρισμός σε πλήρες
σύστημα; Είναι παράλογο. Δεν στέκει σε τεχνική ανάλυση. Εξάλλου, όπως ξέρετε για τις
κοπριές των ζώων υπάρχει άλλο σύστημα που πηγαίνουν στη γεωργία και είναι τελείως
διαφορετική κατάσταση. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσαμε και απ’ το
Ντουμπάϊ να φέρουμε λάσπη, αλλά τεχνικά στοιχεία και οικονομικά…! Η ΔΕΥΑΒ εδώ και
1,5 μήνα έχει ξεκινήσει ένα διάλογο και μια εργασία για το πώς θα καταφέρουμε να
διοχετεύσουμε τη λάσπη στη γεωργία και εμάς μας απασχολεί και δεν καθόμαστε, είναι η
πιο οικολογική λύση για μένα και ελπίζω να τα καταφέρουμε στο μέλλον. Ταυτόχρονα
είμαστε σε συζήτηση με το Α.Π.Θ, για ένα πρόγραμμα που υπάρχει, πιθανόν να κάνουμε
μια συνεργασία με το Α.Π.Θ αν συμφωνήσουμε με τα χρονικά δεδομένα που θα μας
παραδώσουν το τελικό αποτέλεσμα και αφορά μια ολοκληρωμένη μελέτη για τη διαχείριση
της λυματολάσπης, μέσα από πειράματα, μέσα από πειραματική ηλιακή ξήρανση, μέσα
από πολλές μεθόδους. Παλιότερα ετοιμάσαμε μελέτη για ηλιακή ξήρανση με πρωτοβουλία
της ΔΕΥΑΒ. Την έχουμε στα χέρια μας. Ήταν ασύμφορο να την κατασκευάσουμε και να
την λειτουργήσουμε, ίσως να βρίσκαμε χρήματα να την κατασκευάσουμε αλλά η
λειτουργία προϋπέθετε 270.000,00 Ευρώ το χρόνο, ένα κόστος μεγάλο για το δημότη.
Αυτό που πάντα κοιτάζει η ΔΕΥΑΒ, και πρέπει να ξέρετε και να είστε ήσυχοι γι’ αυτό,
είναι το φθηνότερο κόστος. Ολοκληρώνοντας, υπάρχει και μια συζήτηση με έναν ιδιώτη,
εδώ και 1,5 μήνα πάλι, για ένα εργοστάσιο λιπασμάτων, πιθανόν να καταλήξουν και εκεί.
Είναι ένα εργοστάσιο που εμπλουτίζει τη λάσπη και την πουλάει στους αγρότες. Υπάρχει
και αυτή η σκέψη, υπάρχουν πολλές σκέψεις, όλα είναι σε εξέλιξη. Αν οι άγκυρες που μας
τραβάνε κάτω μας αφήσουν ελεύθερους, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά.

Δάσκαλος: Απαγορεύεται η σύνδεση οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας με το
βιολογικό. Ο βιολογικός καθαρισμός Βέροιας επεξεργάζεται αστικά λύματα. Τίποτε άλλο.
Αυτό που ειπώθηκε για κοπριές να το ξεχάσουμε. Καμία σχέση. Είναι απαγορευτικό.
Επίσης κε πρόεδρε, σε πρόσφατη επίσκεψη στο ΥΠΕΧΩΔΕ μαζί με την κα Δήμαρχο,
συνάντησα έναν εκ των τριών μελετητών του βιολογικού καθαρισμού της Βέροιας, ο
οποίος μετείχε γιατί το σύστημα τότε ήταν μελέτη-κατασκευή, ήταν και μελετητής και το
κατασκεύασε, ο Γιώργος Δελινάς και του είπα: «τι γίνεται Γιώργο; Έχουμε αυτό το
πρόβλημα επάνω. Τι γίνεται;» και μου απαντάει «Δημήτρη το σύστημα, οι χωνευτές, γιατί
δεν άλλαξαν πολλά πράγματα απ’ το 1996 που δουλεύει η μονάδα, γιατί από τότε δουλεύει
και όχι απ’ το 1993 κε Χατζηευστρατίου, δεν άλλαξαν πολλά πράγματα στους χωνευτές,
έτσι λοιπόν το μόνο που χρειάζεται για να βάλει σε πλήρη λειτουργία τους χωνευτές, αν
δεν φαγώθηκαν τα καλώδια και αν δεν καταστράφηκαν, είναι να το γρασάρεις και το
βάλεις μπρος. Δεν έχει απαξιωθεί το σύστημα των χωνευτών και οι σημερινές μονάδες που
κατασκευάζονται με το ίδιο σύστημα, ίδιους χωνευτές κατασκευάζουνε.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Δελαβερίδης: Κε Αχτσή τι διαφορά έχει η λυματολάσπη που προέρχεται από
αναερόβια χώνευση με το σύστημα του παρατεταμένου αερισμού;
Χατζηαθανασίου: 1) Επειδή ακούστηκαν ορισμένα ενδιαφέροντα οικονομικά
στοιχεία κε Αχτσή. Το φυσικό αέριο χρειάζεται την ημέρα 30,00 € είπε ο κ.
Χατζηευστρατίου, 350,00 € χρειάζονται για μεταφορές κ.τ.λ και βέβαια το εφεδρικό
σενάριο με τον Μπόμπολα, γι’ αυτά πείτε μας την άποψη σας. 2) Είπε ο κ.
Χατζηευστρατίου «βρείτε ανθρώπους να συζητήσετε και να συμβουλευτείτε, να πάρετε
ιδέες και λοιπά». Άφησε να εννοηθεί δηλαδή ότι, λίγο πολύ, μια αυτοδιαχείριση μέσα σε
άγνοια, κατά κάποιο τρόπο, απάντησε ο Δάσκαλος για τη λάσπη από τα κονσερβοποιία,
λάσπη από τη Θεσσαλονίκη, απαντήσατε εσείς ότι φέρνετε και απ’ το Ντουμπάϊ, το
χλευάσατε λιγάκι και δεν μ’ άρεσε βέβαια αλλά εν πάση περιπτώσει και γιατί η κοπριά δεν
μπορεί να συμπληρώσει το συνολικό όγκο που απαιτείται για να μπουν σε λειτουργία οι
χωνευτές.
Θωμάς Αχτσής: Ως προς τη διαφορά του αποτελέσματος με το κλασσικό σύστημα και
παρατεταμένου αερισμού, αυτή δεν υπάρχει. Και τα δύο βγάζουν σωστά αποτελέσματα,
εφόσον δουλευτεί σωστά ο βιολογικός, όπως και γίνεται. Βέβαια να σας πω ότι έχουμε και
συνεχείς επισκέψεις από το πανεπιστήμιο, έρχονται φοιτητές και μαθαίνουνε πώς δουλεύει
ο βιολογικός. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και το κόστος. Το κόστος δεν είναι το
πετρέλαιο που θα βάλουμε ή το φυσικό αέριο. Το κόστος είναι οι τρεις βάρδιες. Το είπα
προηγουμένως. Τρεις βάρδιες είναι 8 άτομα παραπάνω. Έχουμε 4 και χρειάζονται 12
άτομα, γιατί 3x4=12. Τα μεροκάματα είναι το κόστος γι’ αυτό και προτιμήσαμε
παρατεταμένο αερισμό που έχει περισσότερο ρεύμα, πληρώνουμε κάθε μήνα 13.000,00
Ευρώ σε ρεύμα. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για συνεργασία, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε
κάθε πρόταση. Βέβαια έτυχε στην περίπτωση του εργοστασίου βιολιπασμάτων, να την
είχαμε 1,5 μήνα πριν υπόψη μας και είχαμε ξεκινήσει το διάλογο αλλά κάθε
καλοπροαίρετη πρόταση τη δεχόμαστε, έστω και εκ των υστέρων. Για τα κονσερβοποιεία
και η μελέτη αν την διαβάσετε αναφέρει μέσα ότι εξέτασε το ενδεχόμενο εξ’ αρχής της
επεξεργασίας των αποβλήτων των κονσερβοποιείων και το απέκλεισε για τεχνικούς λόγους
και στην πορεία κατασκευάστηκαν οι βιολογικοί των εργοστασίων. Κάποια εργοστάσια να
σας ενημερώσω, παίρνουν απ’ τη ΔΕΥΑΒ λάσπη για να ξεκινήσουν την καμπάνια τους,
για να μπορέσουν να λειτουργήσουν το σύστημα, για έναρξη. Σε ό,τι αφορά την κοπριά, το
αναφέρουν οι περιβαλλοντικοί όροι ότι απαγορεύεται η συνεπεξεργασία με την κοπριά. Η
κοπριά πηγαίνει στα χωράφια έτσι και αλλιώς και δεν υπάρχει λόγος, είπα και πριν, να
φορτώσουμε παραπάνω το βιολογικό καθαρισμό μ’ ένα έξοδο, ένα φορτίο, μόνο και μόνο
για να πούμε ότι δουλεύουμε και το τρίτο κομμάτι που δεν δουλεύει τώρα, δεν είναι

σχεδιασμένο έτσι. Οι χωνευτές έχουν δοκιμαστεί υδραυλικά, δεν μπορούσαν να
δοκιμαστούν αλλιώς, με λάσπη, γιατί με το που ξεκινάει ο χωνευτής δεν μπορεί να
σταματήσει, έτσι και σταματήσει θα είναι υπέρογκο το κόστος του αδειάσματος, οπότε
έγινε μόνο υδραυλική δοκιμή. Η ΠΑΣΑΒΑΝΤ, η εταιρία που τα κατασκεύασε δεν έχει
σταματήσει, εγώ προσωπικά έκανα και μια επαφή με την εκπρόσωπο τους, την κα
Παπαχρήστου και είπε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να τα ξεκινήσουμε δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα, θα έρθουν και θα τα βάλουν μπρος.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: 25 συμπολίτες μας κάνοντας χρήση της ειδικής διάταξης του
δημοτικού κώδικα, φέρνουν για συζήτηση στο Δ.Σ. ένα σοβαρό πρόβλημα και προσπαθούν
μάλλον να το αναδείξουν, προσπαθούν να πείσουν τους δημοτικούς συμβούλους να
σκύψουν περισσότερο, αν δεν έχουν σκύψει, πάνω σ’ αυτό το πρόβλημα. Αν και ο
διευθυντής της ΔΕΥΑΒ έδωσε απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που ενδεχομένως
είχαμε όλοι μας και αφού πρώτα συγχαρώ τους συμπολίτες για την πρωτοβουλία τους
αυτή, θα ήθελα να προτείνω στο σώμα να συγκροτηθεί μια επιτροπή από ειδικούς
επιστήμονες και να μας φέρουνε σε επόμενη συνεδρίαση αναλυτικό πόρισμα, όχι μόνο για
τα οικονομικά δεδομένα του προβλήματος αλλά κυρίως για το πρόβλημα που
δημιουργείται, αν δημιουργείται, από τη λυματολάσπη. Αν δημιουργείται πρόβλημα επειδή
δεν λειτουργούν όλες οι μηχανές του βιολογικού καθαρισμού, τι επιπτώσεις θα έχουμε αν
έρθουν ελεγκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή εδώ εμείς είμαστε πολιτικό όργανο,
δεν είμαστε ειδικοί και ενδεχομένως μπορεί να μην καταλαβαίνουμε και την ορολογία που
χρησιμοποίησε και ο κ. Χατζηευστρατίου και ο κ. Αχτσής. Νομίζω κε πρόεδρε ότι δεν
πρέπει να το περάσουμε έτσι απλά με την εισήγηση της επιτροπής τεχνικών θεμάτων του
Δήμου ότι δηλ. καλώς λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός και ο κ. Τσιάρας και ο κ.
Ορφανίδης όπως είπαν ότι κακώς έρχεται στο Δ.Σ., δεν υπάρχει αντικείμενο συζήτησης.
Τουλάχιστον αυτό λέει η εισήγηση. Εγώ προτείνω να γίνει μια ειδική επιτροπή από
ειδικούς επιστήμονες και της ΔΕΥΑΒ και του τεχνικού επιμελητηρίου και του συλλόγου
του τεχνικού κόσμου και σε επόμενη συνεδρίαση να έρθει πιο ολοκληρωμένο το θέμα στο
Δ.Σ. αλλά κυρίως να δείξουμε στους συμπολίτες μας ότι δεν περνάμε έτσι πρόχειρα ένα
σοβαρό, και γι’ αυτούς και γι’ εμάς, θέμα της κοινωνίας της πόλης μας.
Δελαβερίδης: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μιλάμε για τον βιολογικό
καθαρισμό, του οποίου η προμελέτη, όπως ειπώθηκε, έγινε το 1988, είχα την τύχη να
ήμουν τότε αντιπρόεδρος πολλά χρόνια και αν θέλετε και στην επιτροπή αξιολόγησης για
τον βιολογικό. Ανατέθηκε σε μια πάρα πολύ καλή εταιρία την τη Γερμανική ΠΑΣΑΒΑΝΤ.
Την προμελέτη την είχαμε κάνει εμείς και έτσι κατασκευάστηκε και λειτούργησε το έργο
γύρω στο 1995, όμως τα λύματα που έπρεπε να δέχεται ο βιολογικός, έπρεπε να είναι για
70.000 κατοίκους, εμείς δεν είχαμε 70.000 κατοίκους, είχαμε περίπου 42.000. Το 2000
έπρεπε να έχουμε 70.000, εμείς δεν είχαμε, άρα δεν είχαμε και λύματα και άρα είχαμε
πρόβλημα τότε να λειτουργήσουμε τον βιολογικό, περισσότερο τους χωνευτές. Ή έπρεπε
λοιπόν να αφήσουμε τη μια γραμμή ή έπρεπε να μη λειτουργήσουμε τους χωνευτές και να
βρούμε άλλους τρόπους. Βρήκαμε λοιπόν πιο εναλλακτική μέθοδο και πιο φθηνή, αυτή του
συστήματος παρατεταμένου αερισμού που λειτουργεί μέχρι σήμερα χωρίς κανένα
πρόβλημα, γιατί και τα στοιχεία το δείχνουν, δεν τα διάβασε ο κος διευθυντής, το BOD
είναι 10,4 μικρότερο από 25, το COD είναι 32,4 μικρότερο από 120, τα αιωρούμενα στερεά
1,7 μικρότερο από 30, το ολικό άζωτο 6,8 μικρότερο από 10 και ο φώσφορος 2,25
μικρότερο από 5. Αυτά λοιπόν και μόνο τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο βιολογικός
δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ρώτησα προηγουμένως για τη λάσπη αν έχει διαφορά αν ήτανε
χώνευση ή παρατεταμένου αερισμού κ.λ.π. Σε καμία περίπτωση δεν είχε καμία διαφορά, η
λάσπη είτε με τη μια περίπτωση είτε με την άλλη ή όποια μέθοδο χρησιμοποιούσαμε, θα
ήταν λάσπη και κάτι έπρεπε να την κάνουμε. Τα καθαρά υγρά λύματα τα στέλναμε στο 66,

δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ήταν πάρα πολύ καθαρά. Αυτή λοιπόν τη λυματολάσπη
έπρεπε να βρούμε τρόπο να τη διαθέσουμε. Μέχρι που ήμουν πρόεδρος τη στέλναμε στη
χωματερή. Όταν λοιπόν φαινόταν ότι θα κάνουμε τον ΧΥΤΥ, κάτι έπρεπε να κάνουμε.
Έγιναν διαβουλεύσεις, συζητήσεις πολλές και είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη
ώστε αυτά εδώ τα λύματα, τη λυματολάσπη, να την χρησιμοποιήσουμε για λίπασμα. Έτσι
θα ησύχαζε το κεφάλι μας. Δεν ξέρω βέβαια τι έγινε από εκεί και πέρα πιστεύω ότι γίνανε
κάποιες προσπάθειες, ακούσαμε απ’ τον κ. διευθυντή αυτά που ακούσαμε, ότι γίνονται
ακόμα προσπάθειες και σήμερα αλλά το πρόβλημα είναι η λυματολάσπη, την οποία θα
διαθέσουμε και μάλιστα θα την πουλούσε η ΔΕΥΑΒ στον ιδιώτη. Η ποσότητα της
λυματολάσπης, σ’ αυτή την περίπτωση είναι πολύ λιγότερη από την ποσότητα που θα
παίρναμε μέσω χωνευτών, άρα μας συνέφερε και αυτό, ανέξοδη ήταν γιατί να μην
προχωρούσαμε σ’ αυτή την λύση; Έφτασε σ’ αυτό το σημείο που έφτασε, εγώ θα
συμφωνήσω να ρωτήσουμε την κατασκευάστρια εταιρία, την ΠΑΣΑΒΑΝΤ και κυρίως την
κα Παπαχρήστου, η οποία είναι εκπρόσωπος εδώ στην Ελλάδα, να δούμε τι προτείνει,
παράλληλα, να ρωτήσουμε για μελέτες μήπως μπορέσουμε και χρησιμοποιήσουμε την
λυματολάσπη, εμείς σκεφτήκαμε μέχρι να το κάνουμε και κυβάκια για να πιάνουν
μικρότερο όγκο. Πρέπει να το δούμε, αλλά εμείς δεν είμαστε ειδικοί, οι μελετητές θα μας
το πούνε και ιδίως οι μελετητές και η κατασκευάστρια εταιρία και ιδίως η κα
Παπαχρήστου, η οποία είναι γνώστης του θέματος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα, εάν ερωτηθεί η ΠΑΣΑΒΑΝΤ νομίζω ότι δεν θα έχουμε και κανένα απολύτως
πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ’ το Ταμείο Συνοχής πήραμε περίπου
1.000.000.000 σε Δραχμές και η ίδια συμμετοχή ήταν 17%, εμείς πληρώσαμε δηλαδή
170.000.000 Δρχ. ή έπρεπε να το κάνουμε το έργο ή έπρεπε να αφήσουμε τα λύματα να
τρέχουν στο Κυδωνοχώρι, πηγαίναμε μετρούσαμε τα χωράφια και δεν μπορούσαμε να
σταθούμε, το κάναμε λοιπόν, υπάρχει αυτό το προβληματάκι, το οποίο δεν μπορέσαμε να
το αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι αντιμετωπίζεται με μια μελέτη. Από εκεί και πέρα
βγάλτε τα συμπεράσματα σας.
Τσιάρας: Καταρχήν όσο αφορά την επιτροπή τεχνικών θεμάτων, αυτό που είχα πει
και τότε ήταν ότι δεν είχε κανένα νόημα η τεχνική συζήτηση του θέματος στην επιτροπή
τεχνικών θεμάτων, γιατί πράγματι δεν μπορούσε να λάβει κάποια απόφαση εφόσον η
τεχνική άποψη της ΔΕΥΑΒ ήτανε απολύτως καίρια και ουσιαστικά με το ότι ψήφισα να
μην ληφθεί απόφαση, δεν εννοούσα και δεν επαύξανα αυτά τα οποία ψήφισε η επιτροπή,
ότι ο βιολογικός δηλαδή λειτουργεί καλώς μέχρι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα τα οποία
έχει. Ως είσοδο δηλαδή τα λύματα τα οποία μπαίνουνε στην εγκατάσταση. Όσον αφορά
κάποια ζητήματα τα οποία τέθηκαν, κάποιοι υπολογισμοί απ’ αυτούς που ακούστηκαν,
όπως και στην επιτροπή, δεν ήτανε απόλυτα ακριβή, δεν λήφθηκε υπόψη το λειτουργικό
κόστος των εργαζομένων, δεν λήφθηκαν υπόψη κάποια νούμερα για το πόσο θα στοιχίσει
στο εργοστάσιο της ΜΕΑ ΧΥΤΥ η διαχείριση της λάσπης και ούτω κάθε εξής, πράγματα
τα οποία μάλλον δεν ισχύανε. Επίσης να πω κάτι τεχνικό, ότι η κοπριά, όπως αυτή τη
στιγμή χωνεύει στα χωράφια, χωνεύει στις κλίνες ξήρανσης που θα πρέπει να έχουν οι
στάβλοι, χωνεύει, γίνεται δηλαδή η ζύμωση η οποία είναι απαραίτητη και μετά πηγαίνει
στα χωράφια για λίπανση και τέτοια εποχή τα χωράφια λιπαίνονται και λίγο νωρίτερα από
το Μάιο, οπότε μάλλον δεν βολεύει και αυτό το θέμα, παρόλο που έτσι και αλλιώς από την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Και επί της
ουσίας δεν γίνεται δηλαδή. Επίσης ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό όσο αφορά αυτή τη
μελέτη, ο λόγος για τον οποίο δεν είχε γίνει δεκτό το αίτημα μας για ένταξη των χωριών
Γεωργιανοί, Τριπόταμο κ.τ.λ που λέγαμε για την αποχέτευση, ήταν αυτός ακριβώς ο λόγος,
ότι δηλαδή έπρεπε να υποβληθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία να αποδεικνύει ότι ο
βιολογικός καθαρισμός της πόλης με την δυναμικότητα και τον εξοπλισμό που έχει, είναι
τέτοιος ώστε να μπορεί να λάβει όλα τα λύματα των οικισμών οι οποίοι πρόκειται να

συνδεθούνε, δηλαδή δεν μπορούσε να έχει μια έγκριση ανεξάρτητη το Μακροχώρι, μια
έγκριση ανεξάρτητη η Ραχιά, μια έγκριση ανεξάρτητη ο Τριπόταμος, αλλά έπρεπε πρώτα
να εγκριθεί ότι η λειτουργία του βιολογικού ολοκληρωμένα λαμβάνοντας το λύμα από
όλους οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν με το βιολογικό, μπορεί α σηκώσει η υποδομή της
εγκατάστασης, γιατί αλλιώς θα υποχρέωνε η περιφέρεια ότι ξέρεις, για να πάρεις αυτό το
λύμα οφείλεις να κάνεις και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, όπως βγαίνουν οι υπολογισμοί
προκύπτει ότι με τις εγκαταστάσεις τις οποίες έχει αυτή τη στιγμή ο βιολογικός
καθαρισμός της πόλης, μπορεί, δουλεύοντας και οι χωνευτές όπως είπε και ο διευθυντής,
να πάρει τα λύματα αυτά οπότε θα δουλέψει ολοκληρωμένα η εγκατάσταση. Τώρα, όσον
αφορά τις επιτροπές τεχνικών και «σοφών», υπάρχουνε κάποιοι άνθρωποι της ΔΕΥΑΒ που
δουλεύουν στην εγκατάσταση αυτή 15 χρόνια, είναι αυτοί οποίοι ήταν και στην επίβλεψη
του έργου και οι οποίοι αυτοί τι στιγμή δουλεύουν το βιολογικό καθαρισμό. Αυτός ο
βιολογικός καθαρισμός δεν δουλεύει κουτουρού, ο κος Δελαβερίδης διάβασε νούμερα, το
2008 που ήταν μια άνυνδρη χρονιά και ήτανε πολύ ποιο έντονη η εικόνα της μόλυνσης του
66, γιατί δεν έβρεχε συνέχεια για να ξεπλένονται τα λύματα από όλους και είχε γίνει μια
ποιο μεγάλη ιστορία απ’ ότι φέτος όπου η χρονιά έχει πολλές βροχές και δεν φαίνεται η
μόλυνση στο 66 όπως το 2008, τότε λοιπόν ο εισαγγελέας παρήγγειλε μια μέρα να γίνουνε
έκτακτοι έλεγχοι σε βιολογικούς όλου του νομού, ο έλεγχος της ΔΕΥΑ Βέροιας έγινε
Κυριακή πρωί, το είχα πει και τότε, γιατί μας έδωσε συγχαρητήρια το κλιμάκιο ελέγχου
ποιότητας περιβάλλοντος, το είχα πει και τότε ότι ήρθε περιπολικό της αστυνομίας μαζί με
υπαλλήλους της διεύθυνσης περιβάλλοντος για να πάρουν δείγματα, τα δείγματα μας ήταν
πάρα πολύ καλά και δεν ήτανε ούτε καμιά συνεννοημένη που θα έλεγε κάποιος
κακοπροαίρετος ούτε τίποτα άλλο, ήτανε μια απόδειξη ότι ο βιολογικός δουλεύει πάρα
πολύ καλά, εκ τότε τα δείγματα τα παίρνουμε εμείς, τα δείγματα που παίρνει
οποιοσδήποτε ανεξάρτητος που μετρά, βγάζει πολύ καλά αποτελέσματα. Τέλος, ήθελα να
πω κάτι ακόμα, θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω
επερωτήσεων και αυτά ήτανε τουλάχιστον άκομψη σε σχέση με τη ΔΕΥΑΒ υπό την έννοια
ότι πράγματι με τον κο Χατζηευστρατίου μιλήσαμε δεν του χτυπήσαμε καμία πλάτη για να
τον ξεφορτωθούμε, μιλήσαμε, ασχολήθηκε η υπηρεσία μαζί του, του απάντησε τεχνικά
όπως περίπου απάντησε και ο κος Αχτσής σήμερα και προ διετίας, ήμουνα μπροστά στις
συζητήσεις αυτές και βέβαια στο τέλος καταλήξαμε ότι εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει
κάτι συγκεκριμένο, οποιοσδήποτε θέλει να έρθει να κάνει μια μελέτη ή μια πρόταση, εδώ
είμαστε να το συζητήσουμε και αντί γι’ αυτό ήρθε μια επερώτηση του οικολόγου πράσινου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός, όλος ο εξοπλισμός, ο
οποίος είχε επιδοτηθεί απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν πρέπει να δοθούνε πίσω χρήματα
και ούτω κάθε εξής, εγώ αυτά τα πράγματα τα θεωρώ υπερβολικά μην πω παράλογα για
τον απλούστατο λόγω ότι είναι όπως οποιοσδήποτε δρόμος για παράδειγμα μια οδοποιία
έγινε, πήραμε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν περνάνε πολλά τρακτέρ απ’ τον
αγροτικό δρόμο, να πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει να πάρει τα λεφτά της πίσω ή
να πούμε κάτι άλλο για παράδειγμα, ότι ξέρετε, ο τάδε επιχειρηματίας πήρε τρία
μηχανήματα τα δυο δουλεύουνε μέρα νύχτα και το τρίτο δεν δουλεύει πολύ γιατί έτσι είναι
αυτή τη στιγμή το προϊόν που παράγει, να δώσει τα λεφτά πίσω για εκείνο το προϊόν. Οι
χωνευτές είναι εκεί, δεν έφυγαν, παραλείφθηκαν, ελέγχθηκαν, το ταμείο συνοχής έχει
κλείσει, έχει κλείσει με ελέγχους, είναι όλα στη θέση τους, δεν υπάρχει κανένα απολύτως
θέμα επί της ουσίας, γιατί περί αυτού πρόκειται για το αν κάποιοι δεν παραλάβανε σωστά,
για το αν κάποιοι παραλάβανε λιγότερα, για το αν κάποιοι μετά που παραλήφθηκαν τα
έχουνε πάρει και τα έχουνε βάλει τα ρελέ διακοσμητικά στο σπίτι τους και ούτω κάθε εξής,
θεωρώ ότι η διαδικασία των 25 υπογραφών για μια συζήτηση στο Δ.Σ μπορεί κάλλιστα να
είναι μια πολύ εποικοδομητική λύση για να βοηθήσει το Δ.Σ, μπορεί κάλλιστα να δώσει
λύσεις, να προτείνει, να υψώσει μια φωνή απέναντι σε μια εξουσία η οποία πιθανών να μην

είναι αυτή που πρέπει, μπορεί όμως να γίνει και το ανάποδο ακριβώς, δηλαδή να είναι
κατάχρηση και αυτή η δυνατότητα των 25 υπογραφών για να δημιουργείται αυτό το θέμα
και πόσο μάλλον ανάποδα δηλαδή μετά από ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από
απειλές για επιθεωρητές, Κλουζό, Σαΐνιδες και ούτω κάθε εξής, ευχαριστώ.
Χατζηαθανασίου: Κύριοι συνάδελφοι, κατά την ταπεινή μου άποψη υπάρχουν δυο
σκέλη στο θέμα που συζητάμε το ένα είναι το πολιτικό και το άλλο το τεχνικό. Όπως είναι
φυσικό δεν θα αναφερθώ στο τεχνικό γιατί δεν είμαι τεχνικός, ξεκινάω λοιπόν απ΄ το
πολιτικό σκέλος της ιστορίας και κυρίως από εκεί που κατακρίθηκε η καταγγελία που έγινε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μας φοβίζει η καταγγελία καταρχήν αν εμείς είμαστε ορθοί;
Δεύτερων, είμαι πάντα θιασώτης της κοινωνικής συμμετοχής, αυτή είναι η κοινωνική
συμμετοχή και βεβαίως δεν έχει κανείς κανένα δικαίωμα να την υποδείξει αυτή την
κοινωνική συμμετοχή με ποιο τρόπο θα συμμετέχει και που θα απευθύνεται, άλλωστε όσο
μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή διασφαλίζουμε τόσο περισσότερο ελαχιστοποιείται η
πιθανότητα της διαφθοράς, της διαπλοκής και όλα τα συναφή, μ’ αυτή τη λογική λοιπόν θα
συμφωνούσα και με τον κο Σκουμπόπουλο, ότι είναι ευπρόσδεκτη αυτού του είδους η
παρέμβαση, μας βάζει το φυτίλι της ανησυχίας, ακόμα και για τον κο Αχτσή που εγώ θα
έλεγα ότι είμαι σίγουρος ότι δουλεύει ευσυνείδητα, θα έλεγα ότι είμαι σίγουρος ότι το έχει
ψάξει το θέμα, παρόλα αυτά όμως αφήνει ένα κενό και μια ανησυχία σε όλους. Η ανησυχία
πια είναι; Αστόχησε η μελέτη, χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη και δέχθηκα την παρατήρηση,
αστόχησε αν θέλετε λογικά, δεν μπόρεσε να το προβλέψει, σωστά αστόχησε, δεν μπόρεσε
να προβλέψει την πληθυσμιακή αναλογία που προβλεπόταν για την πλήρη λειτουργία της
μονάδας. Βέβαια μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι αστόχησε και σκόπιμα απ’ την αρχή, μπορεί
να σκεφτεί διάφορα πράγματα, δεν τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα, φαίνεται ότι οι
στατιστικές οδηγούσαν, της δεκαετίας του 1970-80, οδηγούσαν σε μια τέτοια προοπτική,
όμως ο νομός της Ημαθίας από 4ος σε ανάπτυξη, πήγε 44ος αυτό ενδεχομένως αποτελεί και
μια αιτία του πληθυσμιακού μαρασμού και του Δήμου μας, άρα λοιπόν αστόχησε γιατί δεν
μπορούσε να προβλέψει αυτό το μαρασμό του νομού. Τι κάνουμε τώρα; Τρεις βάρδιες για
να λειτουργήσουν οι χωνευτές λέει ο κος Αχτσής, δεν μπορούμε να ενισχύσουμε από
όμορες περιοχές λυματολάσπη μόνο και μόνο για να βάλουμε σε λειτουργία, δηλαδή
κάναμε ένα λάθος στην αρχή στη μελέτη και ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ο κος Αχτσής ότι θα
κάνουμε ένα δεύτερο λάθος αν με αυτές τις συνθήκες βάλουμε τους χωνευτές σε
λειτουργία, μ’ ένα τεράστιο κόστος. Το πρώτο λάθος δεν διορθώνεται μ’ ένα δεύτερο
λάθος, η λύση του προβλήματος βρίσκεται στο να ενταχθούν τάχιστα όλες οι περιοχές που
αναφέρθηκαν, Μακροχώρι, Ραχιά κ.τ.λ τα γύρω χωριά, έτσι ώστε να αποκτήσει ο Δήμος
μας τη δυναμική πληθυσμιακή αναλογία τέτοια που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε
όγκο για τη λειτουργία αυτού του ΧΥΤΑ. Βεβαίως μας κάλυψες με τις φωτογραφίες γιατί
κυκλοφόρησε η φήμη ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί, παρόλο που ένας δύσπιστος θα έλεγε, μα
ήθελα να τα επισκεφθώ και να τα δω και με τα μάτια μου, γιατί ενδεχομένως οι
φωτογραφίες είναι σημερινές αλλά δεν το αποδεικνύουν ότι είναι σημερινές, κε Αχτσή,
εξακολουθώ να είμαι δύσπιστος δηλαδή, λέω λοιπόν ότι αυτή η ανησυχία των συμπολιτών
μας κε Αχτσή και κύριοι τεχνικοί, δεν σας αφήνει ένα μικρό περιθώριο μήπως κάνουμε
κάποια παράληψη η οποία μας οδηγεί στο να μην αξιοποιούμε σωστά αυτό τον εξοπλισμό
και αυτή τη μονάδα; Εμένα μ’ αφήνει, αν θέλετε όσο υπεύθυνη και αν είναι η θέση που έχω
πάρει σαν τεχνικός, πάντα θα έχω το κενό μήπως κάνω λάθος και αν θέλετε και κάτι
ακόμα, διασφαλίζοντας και τη θέση μου θα μπορούσα να πω ναι στο να απευθυνθούμε
στην εταιρία ή ακόμα και στη δημιουργία μιας επιτροπής, η οποία θα μπορούσε με την
συμμετοχή των ανήσυχων πολιτών να δουν τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να
κάνουμε και να το ξαναφέρουμε για συζήτηση το θέμα, μέχρι τότε βέβαια ισχύουν αυτά
που είπατε κε Αχτσή, δεν μπορεί να τα αλλάξει κανείς και αυτά που είπε και ο κος
Δελαβερίδης, αλλά η μικρή ανησυχία μας για το αν μπορεί αν γίνει κάτι, εγώ θα

παρακαλούσα να καλυφθεί απ’ αυτό που είπε και ο κος Σκουμπόπουλος, μια επιτροπή, ας
είναι και με συμμετοχή των πολιτών μέσα, έτσι ώστε να καλυφθεί ακόμα και ενδεχόμενη
αστοχία ως προς της προβλέψεις μας και ως προς αυτά που εμείς προσδοκούμε γι’ αυτή τη
μονάδα. Τελείωσα κε πρόεδρε και νομίζω ότι οι συζητήσεις αυτού του είδους δεν οδηγούν
σε μια αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτών και του Δήμου, ίσα ίσα θα έλεγα ότι μέσα απ’
αυτή τη συζήτηση θα πρέπει κανείς να βρει πως μπορεί να ωφεληθεί, να βρει την κοινή
συνισταμένη της δράσης, μέσα απ’ αυτή τη συμμετοχή των συμπολιτών μας, ευχαριστώ
πολύ.
Δήμαρχος: Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση μεταξύ πολιτών και του Δήμου και
προφανώς το ότι συζητείται εδώ το θέμα δείχνει την ευαισθησία αλλά δείχνει και το
καθήκον που έχουμε απέναντι σ’ ένα θέμα που τίθεται και απασχολεί. Άκουσα με
ενδιαφέρον την πρόταση του κου Σκουμπόπουλου, αλλά ήδη εδώ τοποθετήθηκαν ειδικοί,
επίσης η εισήγηση του κ. Αχτσή, οφείλω να πω, βασίζεται στις εισηγήσεις των πλέων
ειδικών που εργάζονται στο Δήμο και σ’ αυτόν τον τομέα, είναι 3 χημικοί μηχανικοί
ειδικοί σ’ αυτά τα ζητήματα, δεν υπάρχει λόγος κατά την άποψη μου να ακυρώσουμε την
άποψη των ειδικών συνεργατών που εργάζονται γι’ αυτό, που αυτή είναι η δουλειά τους
δηλαδή και ασχολούνται ολημερής μ’ αυτή την ιστορία. Δεν ασχολούνται μ’ αυτό το
ζήτημα και αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, οι μηχανικοί είτε οι αρχιτέκτονες, γενικώς οι
τεχνικοί, οι οποίοι κατασκευάζουν κτήρια, μελετάνε οικίες διάφορα κτήρια εν πάση
περιπτώσει δημόσια ή όχι ή δημόσια έργα, για να το κάνω ποιο λιανό αυτό που θέλω να
πω, δεν μπορεί να βάλουμε έναν παιδίατρο να χειρουργήσει ενήλικα, εφόσον υπάρχει
ειδικός. Θα συμφωνήσω με την πρόταση του κου Δελαβερίδη για να γίνει μια περαιτέρω
συζήτηση με την εταιρία η οποία έστησε αυτή την υπόθεση και να δούμε εάν υπάρχει
κάποια επικαιροποίηση των ζητημάτων και γενικότερα κάποιες εξελίξεις για να έχουμε
πάλι την άποψη των ειδικών διότι πολύ για ειδικούς μιλάμε εδώ. Ο κ. Χατζηευστρατίου
στις συναντήσεις μας και εγώ δεν πήρα τον λόγο πριν επειδή υπάρχουν ειδικότεροι από
εμένα, είναι η λέξη της ημέρας, μου υπέδειξε να συμβουλευθούμε έναν ειδικό επιστήμονα
που έφερε σε μια ημερίδα, αν κάνω λάθος κύριε συμμαθητά να το πείτε, ο οποίος
παρουσίασε τις απόψεις του για το θέμα και είναι φυσικά σεβαστές. Και αυτό μπορεί αν το
κάνει η υπηρεσία, δηλαδή να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο που υποδεικνύει ο κ.
Χατζηευστρατίου κάθε άποψη, κάθε γνώμη, κάθε γνώση περαιτέρω του θέματος είναι
προφανώς χρήσιμη. Αλλά, βάζω ένα αλλά, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούμε ζητήματα,
να πηγαίνουμε την πόλη στο Ευρωκοινοβούλιο, προσέξτε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί
τη διασύρουμε έτσι και τη διασύρουμε θαρρείς και είναι ένα αντιοικολογικό μίασμα στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεν διασύρομαι εγώ, δεν διασύρεται το Δ.Σ, η Βέροια
διασύρεται και αυτό εμένα με στεναχωρεί. Θέλετε εδώ να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα
όσες ώρες θέλετε και αυτό το κάνουμε και θα το κάνουμε αλλά το άλλο το κατακρίνω
αγαπητοί συνάδελφοι, όχι γιατί επαναλαμβάνω διασύρεται κάποιος από εμάς αλλά γιατί
διασύρεται η πόλη όπως είχε γίνει με τις φόλες, έριξαν κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι
ασυνείδητοι, κάποιοι εγκληματίες δεν ξέρω πώς να τους πω, φόλες και το ξαναέκαναν
πρόσφατα και καταθέτουμε μηνύσεις και λάβαμε 4.500 email, απ’ την Αυστραλία, απ’ την
Αμερική απ’ όπου θέλετε, θαρρείς και η Βέροια είναι η πλέον ζωοκτόνος πόλη στον
κόσμο. Πριν λοιπόν να λύσουμε κάτι εδώ, αν υπάρχει κάτι να λύσουμε μπορεί να υπάρχει
έτσι, παίρνουμε την πουρού και την βγάζουμε στην Ευρώπη, αυτό είναι άστοχο κατά την
άποψη μου και επειδή πλησιάζουν εκλογές θέλει προσοχή τι κάνουμε, εμένα εάν θέλετε
μπορείτε να με εκθέσετε όσο θέλετε και καλά να πάθω και εδώ και στο συμβούλιο και στην
πόλη και στην Ελλάδα και όπου θέλετε, αλλά όχι την πόλη γιατί υποσυνείδητα την πόλη
εκθέτουμε και δίνουμε την εντύπωση ότι το λιγότερο είναι υπανάπτυκτη και ασυνείδητα
οικολογικά αυτή η πόλη. Πολλά προβλήματα έχει, θα είμαι η τελευταία που θα πω ότι τα

λύσαμε ή ότι τα δρομολογήσαμε αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί κακοχαρακτηρίζεται
η πόλη και εγώ εκεί θα είμαι μπροστά δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Δελαβερίδης: Ίσως ορισμένοι δεν αντιληφθήκανε ποιο είναι το πρόβλημα. Το
πρόβλημα δεν είναι ούτε αν έχει κάνει λάθος ο μελετητής αν προέβλεψε 70 ή 80.000
κατοίκους ή αν προέβλεψε τα λύματα να είναι τόση ποσότητα ή αν δουλεύει το ένα τμήμα
του βιολογικού και το άλλο δεν δουλεύει, το πρόβλημα είναι η λυματολάσπη είτε δουλεύει
ένα τμήμα είτε δουλεύει όλο το τμήμα του βιολογικού, η λυματολάσπη τι γίνεται, εκεί είναι
το πρόβλημα, τι την κάνουμε; Είπαμε, ή θα γίνει λίπασμα, άρα προς εκείνη την
κατεύθυνση να γίνει μια μελέτη και να δούμε ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε
αυτά εδώ να τα στείλουμε και να τα πουλήσει η επιχείρηση σε ιδιώτες για λίπασμα και από
εκεί και πέρα να ησυχάσουνε και οι δημότες, ότι αυτά εδώ δεν θα μας κρατήσει ως
απόβλητα ο Μπόμπολας και θα πληρώνουμε και εκεί μεταφορικά και όλα αυτά εδώ, άρα
λοιπόν η λυματολάσπη αυτή τη στιγμή είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο είτε
δουλεύει ο μισός βιολογικός είτε ολόκληρος ο βιολογικός και δούλευε ολόκληρος ο
βιολογικός με τους χωνευτές όπως και έγινε, τι θα γινόταν δεν θα είχαμε λυματολάσπη; Τι
θα την κάναμε; Εκεί είναι το πρόβλημα μας λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άρα θα
πρέπει η διοίκηση της ΔΕΥΑΒ να βρει τρόπους να διαθέσει αυτή την λάσπη και είπαμε για
λίπασμα να πάει, για οτιδήποτε ή αν θέλεις με χημικά να διώξει τα άσχημα χαρακτηριστικά
της λυματολάσπης και να τα διαθέσει μετά για χώμα σε μια χωματερή. Αυτό δεν
καταλάβαμε, όλοι μιλάμε για πληθυσμό για το ένα και το άλλο, εγώ αυτά και τίποτα άλλο
δεν έχω να πω.
Χατζηαθανασίου: Θα επιμείνω στην άποψη μου ότι είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
προσφύγουμε είτε οπουδήποτε, αν εμείς λειτουργούμε εντάξει και είμαστε εντάξει, δεν
φοβάμαι ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τον εισαγγελέα ούτε κανέναν. Αν εμείς
αισθανόμαστε ότι πράξαμε σωστά, γιατί κύριε Δελαβερίδη δεν είναι το πρόβλημα της
λυματολάσπης, το πρόβλημα το θέτουν οι πολίτες και είναι η μερική λειτουργία και όχι
ολόκληρη η λειτουργία του, δεν το θέτω εγώ, οι πολίτες το θέτουν κε Δελαβερίδη. Επ’
αυτού συζητάμε κε Δελαβερίδη και πρέπει να συζητήσουμε επ’ αυτού, έτσι; ……………
Δελαβερίδης: Ακούσατε κε Χατζηαθανασίου τον κ. Χατζηευστρατίου, για τον
Μπόμπολα έλεγε.
Χατζηαθανασίου: Σας άκουσα με πολύ προσοχή κε Δελαβερίδη και δεν σας διέκοψα,
το ζητούμενο λοιπόν σύμφωνα μ’ αυτό είναι ότι λειτουργεί μερικώς, πληρώσαμε τόσα
λεφτά και ένα τμήμα του λέει δεν λειτουργεί και δεν θα αναφερθούμε σ’ αυτό; Σε ποιο θα
αναφερθούμε; Επιμένω λοιπόν ότι δεν με ενδιαφέρει που θα προσφύγουμε και δεν με
ενδιαφέρει αν εγώ είμαι εντάξει. Από την άλλη μεριά κα Δήμαρχε ουσιαστικά η πρόταση
που κάνατε, δηλαδή οι ειδικοί σε μια ομάδα αφού εμπλουτιστεί και απ’ τον
εμπειρογνώμονα που σας πρότεινε ο κ. Χατζηευστρατίου ήδη συγκροτήσατε μια επιτροπή
εσείς, διαφορετική πρόταση είναι αυτή που έκανα εγώ; Αυτό είναι, να ξαναμελετήσουν, να
ξαναδούν το θέμα μήπως υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα, απλά είναι τα πράγματα και αν
δεν υπάρχει, το ξανασυζητάμε και λέμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, αυτά είναι και κάντε
το κουμάντο σας. Ποιο είναι το πρόβλημα; Δεν εκτίθεται κανείς κα Δήμαρχε, κανείς
απολύτως, ίσα ίσα πείστηκε νομίζω ο κάθε δύσπιστος εδώ ότι η ΔΕΥΑΒ έκανε τη δουλειά
της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή τουλάχιστον όπως θεώρησε ότι είναι ο καλύτερος
δυνατός τρόπος. Εδώ αν συζητάμε, συζητάμε την πιθανότητα να αναζητήσουμε
ενδεχομένως τη λύση η οποία μας διέφυγε, αυτό είναι, άρα αυτό που προτείνατε λοιπόν δεν
είναι διαφορετικό απ’ αυτό που προτείναμε και καταλήγω λοιπόν ότι και εγώ συμφωνώ με
αυτή ή την όποια άλλη επιτροπή μπορούσε να ξανασυζητήσει το θέμα.
Δελαβερίδης: Ο κ. Χατζηαθανασίου δεν κατάλαβε προφανώς τι ακριβώς συμβαίνει,
μιλάμε για τη λυματολάσπη. Εάν λοιπόν λειτουργήσει και λειτουργεί κανονικά ο

βιολογικός και έστω ότι είχαμε λύματα περισσότερη ποσότητα, θα λειτουργούσε όλο το
σύστημα και οι χωνευτές, τη λάσπη τι θα την κάναμε κε Χατζηαθανασίου; Γι’ αυτό μιλάμε,
για τη λάσπη. Πρέπει να καταλαβαινόμαστε.
Πρόεδρος: Νομίζω έκλεισε το θέμα, κε Σκουμπόπουλε διαμορφώστε την πρότασή
σας.
Σκουμπόπουλος: Να γίνει μια επιτροπή από ειδικούς, απ’ τον κ. Χατζηευστρατίου
αφού ξέρει το αντικείμενο καλά, από μηχανικούς του ΤΕΕ, του συλλόγου μηχανικών, της
ΔΕΥΑΒ και να μας φέρουν μια εισήγηση ολοκληρωμένη την επόμενη φορά, μετά από 6, 4,
3 ή 1 μήνα.
Δήμαρχος: Εγώ κε πρόεδρε είπα ότι υπάρχουνε οι τρεις ειδικοί που αυτή είναι η
δουλειά τους απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ, ας επικοινωνήσουνε και με τη εταιρία όπως λέει
ο κος Δελαβερίδης και με τον ειδικό του κ. Χατζηευστρατίου, αν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο
ή περισσότερο ωραία ας προχωρήσει, αλλά τώρα να κάνουμε επιτροπές με το σύλλογο
αρχιτεκτόνων, το ΤΕΕ κ.τ.λ……για όνομα του Θεού! Και πάμε σε Καλλικράτη και
υπάρχει λύση εκεί.
Πρόεδρος: Άρα υπάρχουν δυο προτάσεις.
Μωϋσιάδης: Κε πρόεδρε, εγώ συμφωνώ με τη συγκρότηση της επιτροπής αλλά η
ΔΕΥΑΒ με το Υπουργείο Οικονομικών είναι σε διαβούλευση, σε επικοινωνία για το πώς
θα αντιμετωπίσει η Ελληνική πολιτεία το όλο θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Προτείνω να γίνει αυτή η επιτροπή εφόσον απαντήσει η Ελληνική πολιτεία. Τι θα
απαντήσουμε εμείς και τι θα καταθέσουμε, και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο κάποιοι να
βγουν και να τα καταθέσουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Δεν μπορεί να είμαστε σε
αναντιστοιχία το Δ.Σ. με την επιτροπή και την Ελληνική πολιτεία.
Χατζηαθανασίου: Η επιτροπή θα εξοπλίσει το υπουργείο ή οποιονδήποτε χρειάζεται
να απαντήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα του πει, ξέρετε κύριοι εμείς το
ξαναμελετήσαμε, παρότι το είχαμε μελετημένο και δεν βρήκαμε άλλη λύση, με τη μορφή
που την προτείνει η Δήμαρχος.
Πρόεδρος: Τρεις προτάσεις υπάρχουν, η μια του κ. Σκουμπόπουλου να γίνει επιτροπή
απ’ όλους αυτούς τους παράγοντες, η άλλη της Δημάρχου ότι δεν χρειάζεται επιτροπή,
υπάρχουν οι υπηρεσίες μας κ.τ.λ. και η άλλη είναι του κ. Μωϋσιάδη, που λέει να γίνει η
επιτροπή εφόσον απαντήσει η Ελληνική πολιτεία.
Δήμαρχος: Αποσύρω την πρότασή μου και συμφωνώ με αυτήν του κ. Μωυσιάδη.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Ν. Μωυσιάδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Ορφανίδης.
Από την ψηφοφορία απουσίαζαν οι σύμβουλοι Α. Τσιάρας, Ι. Ακριβόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-5-2010 έγγραφο-αίτημα ομάδας δημοτών.
2.- Την από 25-6-2010 εισήγηση της επιτροπής Τεχνικών Θεμάτων του Δ.Σ.
3.- Τις προτάσεις των δημ. συμβούλων Ν. Μωυσιάδη, Χ. Σκουμπόπουλου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2010 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αναστολή έκδοσης απόφασης για συγκρότηση επιτροπής σχετικά
με την πρόταση δημοτών για αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων του
Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας και ειδικότερα επί του τμήματος επεξεργασίας του
υπολείμματος (λυματολάσπης), μετά την αναμενόμενη απάντηση της Ελληνικής
Πολιτείας προς την ΔΕΥΑ Βέροιας για τον τρόπο αντιμετώπισης του όλου θέματος
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 439 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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