
ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΣΗ  
του Δημοτικού Συμβούλου Τόλη Παπαγεωργίου

ΠΡΟΣ: 
- τον Δήμαρχο Αριστοτέλη Στέλιο Βαλιάνο

                      - την Πρόεδρο του ΔΣ Μαρία Ενεχηλίδου
                     

ΘΕΜΑ: “Τα επικίνδυνα κτίσματα της Στρατονίκης και η αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής”

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:
1. Η 1858/ 18.03.2019  ΑΝΑΦΟΡΑ του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων (ΠΜΔ) 
στο Σώμα Επιθεωρητών Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
2. Η 1858/09.10.2019  ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ΣΕΒΕ στο ΠΜΔ
3. Το 19918/06.08.2019 Πρωτόκολλο Επικινδύνων Κατασκευών της Πολεοδομίας

Ιερισσός 29  Οκτωβρίου 2019

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε

Οι προγραμματικές σας θέσεις για το ζήτημα της Στρατονίκης, προεκλογικά και ως Δήμαρχος 
πλέον, συνοψίζονται στο εξής: “Θα προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ που θα έχει πρωταρχικό αντικείμενο την διερεύνηση και τεκμηρίωση του 
προβλήματος της Στρατονίκης”. Στο θέμα αυτό, ως ενεργός μηχανικός επί 45 χρόνια, ως 
Πρόεδρος των Διπλωματούχων Μηχανικών Κ.Μακεδονίας επί 4 χρόνια και ως μέλος πλήθους 
Τεχνικών Επιτροπών του Τμήματος (μεταξύ των οποίων και της Επιτροπής Ελέγχου της ΜΠΕ της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ το 2011), σας εξήγησα προσωπικά τους λόγους για τους οποίους το ΤΕΕ δεν 
έχει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να δώσει λύση ή έστω αποφασιστική βοήθεια στο 
πρόβλημα “Στρατονίκη”. Δεν γνωστοποιήσατε μέχρι στιγμής στο Δημοτικό Συμβούλιο αν δώσατε 
συνέχεια στο θέμα. Στη συνεδρίαση της 23/10/2019 του ΔΣ σας ρώτησα σχετικά και με 
παραπέμψατε στο “χρόνο αόριστο” όπου το ΙΓΜΕ, το ΑΠΘ, το ΕΜΠ, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ – στο οποίο μετά από Απόφαση του ΔΣ θα έχετε αναθέσει την  υπόθεση – θα έχουν 



αποπερατώσει τα “ερευνητικά” τους προγράμματα και θα έχουν τεκμηριώσει τα συμπεράσματα 
τους, ο κάθε φορέας τα δικά του. Και μετά όλοι οι μελετητές μαζί με εσάς, Πρόεδρό του ΔΣ και 
Δήμαρχο Αριστοτέλη,  θα κάνουν το καθιερωμένο “Ιατρικό Συμβούλιο” γύρω από την κλίνη της 
Στρατονίκης για να διαπιστώσουν τον θάνατο της ασθενούς. 

Το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, μετά από την Έκθεση Αυτοψίας του Σώματος 
Επιθεωρητών (Περιβάλλοντος/ Μεταλλείων) Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ),επέδωσε αρχικά 4 “Πρωτόκολλα 
Επικίνδυνης Κατασκευής” σπιτιών της Στρατονίκης στους ιδιοκτήτες τους και στη συνέχεια ακόμα 
δύο (σχετ. 3). Διευκρινίζω ότι και τα 6 Πρωτόκολλα έχουν ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη 
της ανάληψης από εσάς της Διοίκησης του Δήμου. Αλλά ο Δήμος έχει συνέχεια και θεωρώ 
αυτονόητο ότι έχετε λάβει γνώση αυτών. Αλλά μέχρι σήμερα, δύο μήνες μετά την ανάληψη της 
Διοίκησης του Δήμου, σιωπάτε ευσχήμως. Σαν να μην υπάρχει θέμα για τη Δημοτική Αρχή. 
Ευελπιστώ, κ.Δήμαρχε, ότι με την απάντησή σας στην παρούσα Αναφορά θα με διαφωτίσετε 
σχετικά με τα βήματα που θα ακολουθήσετε. 

Για να μη θεωρηθεί όμως ότι δεν προσπάθησα και τα περιμένω όλα από εσάς, καταγράφω  
λεπτομερώς όσα κατάλαβα. Και με διορθώνετε και γνωστοποιείτε στη συνέχεια το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, αν κρίνετε βεβαίως ότι αυτό αξίζει τον κόπο. Κατάλαβα λοιπόν ότι:

 Έξι (6) τουλάχιστον από τα σπίτια στη Στρατονίκη που έλεγξαν οι Επιθεωρητές και ακόμα 
(28) από  μεταγενέστερες αυτοψίες τους που διαβιβάστηκαν ήδη στην Πολεοδομία και 
στην Εισαγγελία Χαλκιδικής, είναι ετοιμόρροπα και υπάρχει άμεσος κίνδυνος για αυτούς 
που τα κατοικούν. Οι ιδιοκτήτες των 6 σπιτιών το πληροφορήθηκαν επίσημα από το 
αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας. Για τους επισκέπτες στα σπίτια και όσους περνούν στο 
δρόμο έξω από αυτά και αγνοούν τον κίνδυνο, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. 

 Οι ιδιοκτήτες διατάσσονται στη λήψη “απαραίτητων προσωρινών μέτρων ασφαλείας (!) 
μέχρι τη λήψη οριστικών μέτρων για την άρση του κινδύνου που θα διαταχθούν από την 
τριμελή Επιτροπή (!)”. Αλλά: “Η υπηρεσία μας δεν είναι δυνατό να εκτιμήσει και να 
προτείνει τα προσωρινά μέτρα λόγω αφενός της έλλειψης προσωπικού και αφετέρου της 
έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού, όπως απαιτεί η περίσταση του φαινομένου των 
εκτεταμένων ρωγματώσεων”. Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών δηλαδή αφήνονται μόνοι τους, να
κάνουν ό,τι νομίζει ο καθένας για να προστατεύσουν τα σπίτια τους και τις οικογένειές 
τους. Σαφέστατη η Δημοτική Πολεοδομία...

 Η συνέχεια είναι ακόμα πιο ..σαφής: ” Η Υπηρεσία μας δεν αποφασίζει για το ποιος 
υποχρεούται ή με ποια δαπάνη σε βάρος του θα γίνει η εφαρμογή και η εκτέλεση των 
μέτρων ασφαλείας λόγω του γενικευμένου φαινομένου στον οικισμό Στρατονίκης και 
λόγω μη διακρίβωσης των γενεσιουργών αιτιών”.

 Το ζήτημα της ασφάλισης από την Εταιρεία όλων των κατασκευών της Στρατονίκης είτε 
….δεν  το γνωρίζετε ή δεν το συνδέετε με τα πιο πάνω. 

Δηλαδή: η αρμόδια Πολεοδομία που λειτουργεί κατά το Νόμο υπό την εποπτεία του Δημάρχου 
δεν γνωρίζει ούτε ποια είναι τα προσωρινά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ούτε ποιος 
υποχρεούται να τα λάβει, ούτε ποιος θα τα πληρώσει, ούτε πόσο “προσωρινά” θα είναι αυτά 
μέτρα.  

Και προχωρώ στα σοβαρότερα:

Στην επισυναπτόμενη (σχετ. 1) ΑΝΑΦΟΡΑ μας αναφέρονται οι συγκεκριμένες διατάξεις του 
Μεταλλευτικού Κώδικα κατά τις οποίες το αποκλειστικά αρμόδιο ΣΕΒΕ όφειλε να διακόψει κάθε 



εργασία κάτω από τον οικισμό με την εμφάνιση των εκτεταμένων ρωγματώσεων, ανεξάρτητα 
των αιτίων που τις προκαλούν. Μετά την παρέλευση 7 μηνών και πλήθος υπενθυμίσεων, το 
ΣΕΒΕ μας ενημέρωσε ότι δεν προτίθεται να σταματήσει την εξόρυξη  κάτω από τη Στρατονίκη, 
χωρίς να βασίζει την απόφασή του αυτή σε συγκεκριμένες διατάξεις της νομοθεσίας (σχετ. 3). Και
το ΠΜΔ πλέον θα ενεργήσει σύμφωνα με τους Νόμους. 

Το ΣΕΒΕ λοιπόν “νίπτει τας χείρας του” για τη Στρατονίκη και πετάει το μπαλάκι στην Πολεοδομία 
του Δήμου Αριστοτέλη, στην οποία δίνει εντολή: α)  να λάβει “όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ασφάλεια των κατοίκων του οικισμού” και β) να “εκκινήσει τη διαδικασία σύγκλησης και 
λειτουργίας επιτροπής για το χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας του οικισμού”. Η Πολεοδομία 
βεβαιώνει την ύπαρξη «επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων» και χαρακτηρίζει το “φαινόμενο” 
γενικευμένο. Και για να βγει από την υποχρέωση δίνει με τη σειρά της εντολή στους ιδιοκτήτες 
των ετοιμόρροπων σπιτιών να λάβουν μέτρα, μόνο που δεν ξέρει ποια πρέπει να είναι αυτά ή 
ποιος πρέπει να τα εφαρμόσει. Και οι δυο υπηρεσίες κρύβονται πίσω από το ότι “οι γενεσιουργές
αιτίες δεν είναι διακριβωμένες” για να συναινέσουν στην συνέχιση των εκρήξεων κάτω από τα 
σπίτια για τα επόμενα, άγνωστο πόσα, χρόνια. 

Όμως κ.Δήμαρχε,  το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Και εσείς μέχρι σήμερα το κρατάτε σε 
βαθειά μεσάνυχτα. 

ΖΗΤΏ να εντάξετε το ζήτημα της Στρατονίκης στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού 
Συμβουλίου για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και λήψη αποφάσεων.

              Με τιμή                     

                                                                   Τόλης Παπαγεωργίου,

                                                                               Δημοτική παράταξη “Απαλλαγή”              
  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δημοτικούς Συμβούλους και Τοπικούς Συμβούλους Στρατονίκης με τη φροντίδα της 
Προέδρου του ΔΣ

2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργο
3. Βουλευτή Χαλκιδικής κα Κυριακή Μάλαμα
4. Βουλευτή Χαλκιδικής κ. Γιώργο Βαγιωνά
5. Βουλευτή Χαλκιδικής κ. Απόστολο Πάνα
6. Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο
7. Δήμαρχο Προποντίδας κ. Εμμανουήλ Καρρά
8. Δήμαρχο Κασσάνδρας κα Αναστασία Χαλκιά
9. Δήμαρχο Σιθωνίας κ. Κυπαρίσση Ντέμπλα



        


