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          Στην Κύμη του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας , σήμερα 31 Οκτωβρίου 
2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο  Ξενοδοχείο Κύμη 
Palace - παραλία Κύμης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 246779/882/25-10-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 10η 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 42ο 

H.Δ. 
Εισήγηση για κάλυψη δαπανών από το έργο με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π. Ε. Εύβοιας» και 
ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα (κυκλώνας Ζορμπάς) που έπληξαν το Νομό Εύβοιας στις 29 & 30 
Σεπτεμβρίου 2018.        

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός 
  
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, 
Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά 
της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. 
Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω 
κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της 
παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος 
Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και 
Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον 
πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για την τρέχουσα 8η Τακτική Συνεδρίαση. 
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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 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :  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  √ 
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   - - 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος   √ 
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης   √ 
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής   √ 
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 21 10 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 4 
 

 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα έξι (36) και με  δεδομένο ότι 
λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη 
ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου  η θέση 
παραμένει κενή,  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 
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αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
 
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 42ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνη Σπανό, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με   αριθμ 
πρωτ. 244986/6083/23-10-2018 εισήγησή του   και ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
ΣΧΕΤ.: 1) Οι υπ’ αρ. 6923/30-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΑΧ46ΜΚ6Π-ΦΝΝ) 7219/4-10-2018 

(ΑΔΑ: Ψ00646ΜΚ6Π-Γ44) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 

 2) Η υπ’ αρ. 7220/4-10-2018 (ΑΔΑ: 6Φ2446ΜΚ6Π-ΑΛΛ) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού  

 3) Το υπ’ αρ. 36180/2-10-2018 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Ανθηδόνας 

 4) Τα υπ’ αρ. 8203/1-10-2018, 8506/3-10-2018 & 9545/23-10-2018 έγγραφα του 
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας 

 5) Η υπ’ αρ. 108024/12-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΖΩ465ΧΙ8-ΕΤΥ) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί αύξησης του προϋπολογισμού του 
εναρίθμου της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & 
Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» 
του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

Μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (κυκλώνας Ζορμπάς) που έπληξαν το Νομό 
Εύβοιας στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2018 εκδηλώθηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις, 
καθιζήσεις, καταστροφές τεχνικών έργων κ.λ.π. στο οδικό δίκτυο του νομού, καθώς και 
προσχώσεις φερτών υλικών που πλημμύρισαν τις κοίτες των ποταμών οι οποίοι 
υπερχείλισαν σε διάφορα σημεία τους και προκάλεσαν βλάβες τόσο σε δημόσια κτίρια και 
υποδομές, όσο και σε λοιπές ιδιοκτησίες, με συνέπεια την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης των Δήμων Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας & Ιστιαίας – Αιδηψού με τις 
ανωτέρω 1) & 2) σχετικές αποφάσεις. 

Η Π.Ε. Εύβοιας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών της, προέβη από την πρώτη στιγμή 
στην λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης των εν λόγω βλαβών όχι μόνο στους 
ανωτέρω Δήμους αλλά και σε λοιπές περιοχές του νομού που υπέστησαν βλάβες, με 
χρήση τόσο του ιδιόκτητου, όσο και μισθωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού στις 
πληγείσες περιοχές, ενώ παράλληλα συγκροτήθηκαν Επιτροπές καταγραφής και 
αποτίμησης των ζημιών τόσο σε υποδομές και δημόσια κτίρια, όσο και σε επιχειρήσεις και 
λοιπές ιδιοκτησίες. 

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα έγινε προσωρινή αποκατάσταση σε όλα τα 
τμήματα του Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου και ήδη έχουν ξεκινήσει και 
εκτελούνται εργασίες καθαρισμού και προστασίας της κοίτης των ποταμών των εν λόγω 
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περιοχών. Παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα και ήδη έχει εγκριθεί με την ανωτέρω 5) 
σχετική απόφαση αύξηση υφιστάμενου εναρίθμου από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά στην κάλυψη των ανωτέρω 
δαπανών προσωρινής αποκατάστασης των εν λόγω υποδομών και αναμένεται άμεσα η 
υποβολή πρότασης στη ΣΑΕΠ 866 που θα αφορά χρηματοδοτήσεις έργων οριστικής 
αποκατάστασης των βλαφθέντων υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας, μετά την 
έλευση της θεομηνίας. 

Παράλληλα, με τα ανωτέρω 3) & 4) σχετικά έγγραφα καθώς και προφορικά, 
ζητήθηκε από τις πληγείσες Τοπικές Κοινότητες και Δήμους, η συνδρομή της Περιφέρειας 
στην αποκατάσταση των βλαβών των δικών τους υποδομών και η κάλυψη μέρους των 
δαπανών που απαιτήθηκαν, προκειμένου να επανέλθουν οι τοπικές κοινωνίες στην 
ομαλότητα. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προτείνεται η κάλυψη μέρους των δαπανών που 
απαιτήθηκαν για την προσωρινή αποκατάσταση των υποδομών των πληγέντων Δήμων, 
αρμοδιότητας άλλων φορέων, μέσω του εναρίθμου 2014ΕΠ56600011 με τίτλο «Εργασίες 
αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
της Π.Ε. Εύβοιας» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα: 

 Η κάλυψη δαπάνης ωριαίας μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 
της βατότητας αγροτικών, δασικών και δημοτικών δρόμων των πληγεισών 
περιοχών. 

 Η απ’ ευθείας ανάθεση και η κάλυψη δαπάνης εκτέλεσης μικρών τεχνικών έργων 
αποκατάστασης της απρόσκοπτης απορροής υδάτων. 

 Η κάλυψη δαπάνης καθαρισμού και αποκατάστασης μικρών ηλεκτρολογικών και 
λοιπών βλαβών σχολικών συγκροτημάτων και αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
άμεση επαναλειτουργία τους. 

 Η κάλυψη δαπάνης εστίασης των πληγέντων και τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού 
όπως αντλίες, σωληνώσεις έτερων εμπλεκομένων φορέων όπως Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, Σωμάτων Ασφαλείας, Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π. 

 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

Ομόφωνα, εγκρίνει την πρόταση για  κάλυψη μέρους των δαπανών που 
απαιτήθηκαν για την προσωρινή αποκατάσταση των υποδομών των πληγέντων 
Δήμων, αρμοδιότητας άλλων φορέων, μέσω του εναρίθμου 2014ΕΠ56600011 με 
τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και ειδικότερα: 

 την κάλυψη δαπάνης ωριαίας μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την 
αποκατάσταση της βατότητας αγροτικών, δασικών και δημοτικών δρόμων 
των πληγεισών περιοχών. 
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 την απ’ ευθείας ανάθεση και η κάλυψη δαπάνης εκτέλεσης μικρών τεχνικών 
έργων αποκατάστασης της απρόσκοπτης απορροής υδάτων. 

 την κάλυψη δαπάνης καθαρισμού και αποκατάστασης μικρών 
ηλεκτρολογικών και λοιπών βλαβών σχολικών συγκροτημάτων και αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η άμεση επαναλειτουργία τους. 

 την κάλυψη δαπάνης εστίασης των πληγέντων και τυχόν πρόσθετου 
εξοπλισμού όπως αντλίες, σωληνώσεις έτερων εμπλεκομένων φορέων όπως 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Σωμάτων Ασφαλείας, Πολιτικής Προστασίας 
κ.λ.π. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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