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          Στην Αμφίκλεια, σήμερα 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου Αμφίκλειας, κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. οικ.168845/662/17-7-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 7η Συνεδρίαση 
(Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί 
των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 26Ο  

H.Δ. 
Πρόταση έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ» Ν. Εύβοιας σε μέτρο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
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8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος   √ 10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία  √ 
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 16 4 
 

 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα ένας (41), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 26ου θέματος  ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με 
αριθμ πρωτ. 168211/1633/17-7-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

ΣΧΕΤ
.: 

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Οι διατάξεις του  Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 
380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β΄/30-12-
2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-6-2017).  

3. Η υπ’ αρ. 996/22-6-2017 (Α/Α ΟΠΣ: 2231)  πρόσκληση του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΨΙ1Γ4653-2ΑΧ) 

4. Το υπ’ αριθμ.167787/3815/16-07-18 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών έργων 
ΠΕ Εύβοιας. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
  
Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 4 σχετικού εγγράφου της Δνσης Τεχνικών έργων ΠΕ 

Εύβοιας προτείνεται η υποβολή πρότασης για ένταξη στου έργου με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 
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ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ» Ν. Εύβοιας, προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ, 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020 και 
συγκεκριμένα στο ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (3.1.23) Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 : «Αλιευτικοί 
λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των 
υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα 
καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ 
άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων)», σύμφωνα με τους 
όρους της αρ. 3 σχετ. πρόσκλησης  για την υποβολή προτάσεων έργων αλιευτικών 
καταφυγίων, τόπων εκφόρτωσης και ιχθυοσκαλών με Π/Υ 36.000.000€, με άμεση 
αξιολόγηση και λήξη υποβολής 31-12-2018). 

Έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένη και ώριμη Οριστική Μελέτη του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ» από τη Δ/νση Τεχν. Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, με 
την οποία προτείνεται η κατασκευή λιμενίσκου (έχει ήδη κατασκευαστεί με προγενέστερη 
εργολαβία τμήμα του προσήνεμου μόλου μήκους 100 μ. περίπου καθώς και το παραλιακό 
κρηπίδωμα), ο οποίος  αναμένεται να φιλοξενεί ως επί το πλείστον αλιευτικά σκάφη και θα 
βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Γεωργίου Λιχάδας, στη Βορειοδυτική Εύβοια. 
Αναλυτικότερα το προς ένταξη  έργο περιλαμβάνει τα εξής: 
 Ανακατασκευή της επίστρωσης μήκους 100 μ. περίπου του υφιστάμενου 

προσήνεμου μόλου. 
 Κατασκευή επέκτασης του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου, διπλού κατακόρυφου 

μετώπου, μήκους 110 μ. περίπου και πλάτους 5,0 μ., με βάθος έδρασης των Τ.Ο. 
τα -4,50 μ. που θα εξασφαλίσει και την προστασία της λιμενολεκάνης. 

 Κατασκευή του υπήνεμου μόλου μήκους 70 μ. περίπου, διπλού κατακόρυφου 
λιθεπενδυμένου μετώπου πλάτους 5,0 μ., με βάθος έδρασης των Τ.Ο. τα -3,00 μ. 

 Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης. 
 Ηλεκτροφωτισμός και τοποθέτηση pillars πυρόσβεσης. 

 
Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 1040329/1062/Β0010/13-7-2012  (ΑΔΑ: Β41ΔΗ-ΛΧ3) 

απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών : «Απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος 
χρήσης θαλασσίου χώρου προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κατασκευή του έργου επέκτασης 
προσήνεμου μόλου – κατασκευή υπήμενου μόλου στον λιμένα ΑΓ. Γεωργίου Λιχάδας, 
Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, Ν. Ευβοίας. 

 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ: 
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να προσφέρουν λιμενικές 

εξυπηρετήσεις, ώστε να αναπτυχθούν πληρέστερα και οργανωμένα, αφενός οι αλιευτικές 
δραστηριότητες τόσο από επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αλιείς της περιοχής και 
αφετέρου οι ναυταθλητικές και αγροτουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή. 

Η πράξη κρίνεται αναγκαία, καθώς μεγάλος αριθμός σκαφών προσορμίζει τους 
θερινούς μήνες στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα μεμονωμένες άγκυρες υπάρχουν 
διάσπαρτες σε ολόκληρη την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μελέτης. Κατά συνέπεια τους 
θερινούς μήνες, όπου υπάρχει συγκέντρωση δραστηριοτήτων στην περιοχή, 
αλληλοεμπλέκονται οι λουόμενοι και οι κολυμβητές με τα σχοινιά και τις δραστηριότητες των 
σκαφών και εγκυμονούν κίνδυνοι ναυτικών ατυχημάτων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βόρεια  παράλια της νήσου Ευβοίας στερούνται 
καταφυγίων σκαφών και λιμενικών εξυπηρετήσεων, αν και ο ευρύτερος θαλάσσιος χώρος 
αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα αλιευτικά πεδία. Για το λόγο αυτό ο διάπλους τους είναι 
απρόσιτος και επικίνδυνος για τα μικρά σκάφη αλιευτικά ή αναψυχής. 

Επιπροσθέτως, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του έργου παρέχεται η δυνατότητα 
να επιτευχθεί η θαλάσσια σύνδεση της περιοχής με τα νησιά των Σποράδων, τη νήσο 
Σκύρο και τις νότιες ακτές του Παγασητικού κόλπου. Επίσης δίνεται η δυνατότητα 
πλαγιοδέτησης ενός υδροπτέρυγου ή άλλου ημερόπλοιου, καθώς και μικρότερων σκαφών 
στο κρηπίδωμα εξωτερικά της λιμενολεκάνης. 
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Η κατασκευή του μικρού αυτού λιμενικού έργου θα εξασφαλίσει την δημιουργία ενός 
ασφαλούς αγκυροβολίου στην περιοχή μελέτης και θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό, την 
ανάπτυξη και την ανάδειξη τόσο της αλιείας όσο και των ναυταθλητικών και 
αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. 

Το προτεινόμενο έργο είναι ήδη ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Π.Σ.Ε. και συγκεκριμένα στη ΣΑΕΠ 766 με ενάριθμο 2009ΕΠ76600000, με την ενταξή 
του στο Ε.Π.ΑΛ.& Θ. 2014-2020, θα απενταχθεί από το εθνικό ΠΔΕ αποδεσμεύοντας τον 
ισόποσο προϋπολογισμό από τους εθνικούς πόρους. 
 

Λαμβάνοντας  υπόψη τα παραπάνω, 
  
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ  Ε  
 

Την έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ» Ν. Εύβοιας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και 
συγκεκριμένα στο ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (3.1.23) Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 : «Αλιευτικοί 
λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των 
υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα 
καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ 
άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων)». 
 
        
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

Ομόφωνα, εγκρίνει την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ» Ν. Εύβοιας στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στο ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (3.1.23) Άρθρο 43 παράγραφοι 1 
και 3 : «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – 
Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις 
ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων 
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 
στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων)». 

 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΗΛΙΔΟΥ 
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