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Ψεύδη και σκοπιμότητες εκ’ του υπαιτίου εκπορευόμενα… 
 
Στις 28/2/17 δια δελτίου τύπου του Δήμου μας, ανακοινώθηκε η 
κατάθεση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Κ.Μ. της 
πρότασης χρηματοδότησης του έργου της αποχέτευσης των 
οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Επί αυτού του δελτίου, ο πρώην Δήμαρχος κ. Σαραμάντος, 
έσπευσε με δηλώσεις του σε τοπικό blog να διασπείρει μια σειρά 
από ψέματα και ανακρίβειες, σε μια θλιβερή προσπάθεια 
αντιπολιτευτικής παρουσίας. 
Όταν κάποιος προβαίνει σε παρόμοιες δηλώσεις, δυο τινά 
συμβαίνουν: ή διατυμπανίζει την άγνοιά του, ή εκφράζει μια 
υφέρπουσα σκοπιμότητα. Ό,τι και απ’ τα δύο να συμβαίνει, το 
βέβαιο είναι πως ούτε κατάλληλος ήταν να διαχειριστεί το θέμα 
στο παρελθόν, ούτε αξιόπιστος είναι να το κρίνει στο παρόν.  
Αισθάνομαι λοιπόν υποχρεωμένος, έναντι των συμπολιτών μου, να 
αποκαταστήσω την αλήθεια η οποία έχει ως εξής:  
 
Με την υπ’ αριθμ. 116743/28.02.12 απόφαση του ΕΠΠΕΡΑΑ, 
εντάχθηκε το παραπάνω έργο σε άξονα χρηματοδότησης με 
προϋπολογισμό 7.815.000 ευρώ. Από τις 28.02.12 η διοίκηση 
Σαραμάντου, όφειλε να υποβάλλει στο ΕΠΠΕΡΑΑ τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου και αφού αυτά ελεγχθούν, να δοθεί η 
έγκριση δημοπράτησης. 
Στις 01.09.14 που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, τίποτα από 
τα παραπάνω δεν είχε συντελεστεί, αντιθέτως βρήκαμε σε 
εκκρεμότητα αίτημα του ΕΠΠΕΡΑΑ, για δέσμευση ποσού 283.000 
ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου, διότι μετά από τον έλεγχο της 
μελέτης, διαπιστώθηκε η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού  
του υποέργου 1 (κυρίως έργο) σε 7.960.000 ευρώ. Επειδή δε αυτή 



η διαφορά οφείλετο σε αστοχία της μελέτης θεωρήθηκε ως μη 
επιλέξιμη δαπάνη και βάρυνε τον προϋπολογισμό του Δήμου.  
Η απόφαση δέσμευσης αυτού του ποσού, ελήφθη άμεσα στις 
15.09.14 και κοινοποιήθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ.  
Πλην όμως, στις 20-10-14 με σχετική εγκύκλιο (51760/14) της 
ΕΥΣ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΥΠΑΑΝ το έργο αυτό, μαζί με άλλα για τα οποία 
δεν είχε αναληφθεί καμία νομική δέσμευση, δεν είχαν δηλαδή 
συμβασιοποιηθεί, θεωρήθηκε μεταφερόμενο στην νέα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, κατόπιν νέας αξιολόγησης.  
Ακολούθως και τυπικά με την υπ’ αριθμ. 135209/29.12.14 
απόφαση του ΕΠΠΕΡΑΑ, έγινε και η οριστική ανάκληση της 
συγχρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013.  
Αναζητούνται λοιπόν οι τεράστιες ευθύνες του κ. Σαραμάντου για 
την προκλητική αδράνεια που επέδειξε από 28.02.12 έως 31.08.14 
και οι τραγικές παραλείψεις της διοίκησής του, που οδήγησαν στην 
απένταξη του έργου.  
Όσον αφορά στις ενέργειες της διοίκησής μου:  
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8269/21.011.16 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο 
«Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 
2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ14 «Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
(ΤΑ)», Δράση 14.6ii.29.14 «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ 
προτεραιότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Συνοχής.  
Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσω ότι η προηγούμενη ένταξη του 
έργου, ουδεμία δέσμευση δημιούργησε και κανένα βαθμό 
προτεραιότητας δεν δίνει στη νέα αξιολόγηση του φακέλου που 
καταθέσαμε.  
Προκειμένου δε να καταστεί δυνατό να υποβάλλουμε αίτημα και 
παρά τις εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες που συνήθως 
απαιτούνται προχωρήσαμε συντονισμένα και σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα στα εξής: 

1. Επικαιροποιήσαμε όλες τις προηγούμενες μελέτες και 
διορθώσαμε όλες τις αστοχίες που εντοπίστηκαν 



2. Εκπονήσαμε νέες μελέτες απαραίτητες για τη συμπλήρωση 
του φακέλου 

3. Αποτυπώθηκαν όλα τα υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
(Ύδρευση, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, Πετρελαίου, Αερίου) 

4. Προχωρήσαμε σε μελέτη διάτρησης της Εγνατίας Οδού για 
εξασφάλιση αδειοδότηση καθώς και σε εγκρίσεις 
αδειοδότησης από τις υπηρεσίες: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., Π.Κ.Μ, 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΕΥΑΘ, ΔΕΣΦΑ.  

 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν στις 20.02.17 να κατατεθεί 
εμπρόθεσμα πλήρης φάκελος στη Διαχειριστική Αρχή και να 
αναμένουμε πλέον την αξιολόγηση της πρότασης.  
Εδώ να σημειώσω ότι οι προσπάθειες της διοίκησής μας θα 
συνεχιστούν και για τις υπόλοιπες δύο τοπικές κοινότητες (Μεσαίο- 
Μονόλοφος- Πετρωτό) και (Νέα Φιλαφέλφεια) προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι μελέτες και να ενταχθούν στα ΠΕΠ.  
 
Φαίνεται όμως, πως αυτό δεν αρέσει σε κάποιους (συγκεκριμένους 
και μη εξαιρετέους) οι οποίοι, εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει τον 
βίο και την πολιτεία τους, με την πεπατημένη της διαστρέβλωσης 
και της ισοπέδωσης.  
Η προσωπική μου ικανοποίηση, είναι πως όπως παλαιότερα, έτσι 
και σήμερα, αυτές οι πρακτικές δεν θα βρουν ευήκοα ώτα 
πουθενά.  
Η σύγκριση ανάμεσα στο «λέγειν» και στο «πράττειν» ανήκει στην 
κοινωνία. Και για μένα ως επικεφαλής της διοίκησης, το 
διακύβευμα δεν είναι η χρέωση της αποτυχίας ή η πίστωση της 
επιτυχίας, αλλά η υλοποίηση ενός έργου, κεφαλαιώδους σημασίας 
για τον Δήμο μας.  
 
 

Αστέριος Γαβότσης 
 

Δήμαρχος Ωραιοκάστρου  
  
    
 
 


