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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
212/ 2019 

 
          Στη Λαμία, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 213612/ 700 /24.09.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  25ο 
Η.Δ. 

Εγγραφή νέων έργων στην ΣΑΕΠ866 (φυσικών καταστροφών) που αφορά σε δράσεις 
αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στην περιοχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 
ΠΕ Εύβοιας από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2019 καθώς και σε δράσεις πρόληψης. 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 

Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

ΑΔΑ: 9Σ9Π7ΛΗ-ΑΗΠ



 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκλέτσος Απόστολος √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Δαύρης Ανδρέας √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δούρος Χρήστος √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δρένιος Σωτήριος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Καρύκα Άννα √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Κοντου Πηνελόπη √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Πατσιούρας Γεώργιος √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Σιαλμάς Βασίλειος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδας Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

19 1 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
6 1

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √
0

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
6 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά 

Ελλάδα"
1 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"
1

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

10 1

3 0

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα επτά (47), (βάσει της αρ. πρωτ. 
192100/607/27.08.2019 αίτησης του κ. Σταμάτη Γκάβαλη εκκρεμεί η ορκωμοσία του) ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα 
Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
του 25ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ. Σπανό, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του σώματος  τη  με αριθμ πρωτ. 209767/2011/19.09.2019  εισήγησή του 
κσθώς και την με αρ. πρωτ. 212526/2043/24.09.2019 συμπληρωματική εισήγησή του και 
ανέφερε τα ακόλουθα: 
 

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ΄αριθμ. 3903/158476/16-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών  
Ν.Εύβοιας (Δασαρχείο Χαλκίδας) και τα συνημμένα αυτού, όπως διορθώθηκαν 
και συμπληρώθηκαν. 

2. Η υπ’ αρ. 5987/13-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΖΦ46ΜΚ6Π-Υ9Ω) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ΠΕ Εύβοιας. 

ΑΔΑ: 9Σ9Π7ΛΗ-ΑΗΠ



3. Η υπ’ αρ. 25853/28-2-2019 (ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ) Εγκύκλιος του 
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης περί οδηγιών για την έγκριση και 
χρηματοδότηση έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019. 

4. ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

5. Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Την 13-8-2019 προκλήθηκε από άγνωστη αιτία, πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων, η οποία γρήγορα και λόγω ισχυρών ανέμων, πεκτάθηκε και κατέκαψε δασικές και 
αγροτικές εκτάσεις, στις περιοχές Μακρυμάλλη, Κοντοδεσπότι, Άτταλη και Ψαχνά. 
 
Η συνολική έκταση που κάηκε ανέρχεται σε περίπου 24.000 στρέμματα. Από αυτά, τα 21.700 
στρ. Αφορύν δασικές εκτάσεις και τα υπόλοιπα 2.300 στρ. γεωργικές και μη δασικές εκτάσεις. 
 
Οι αναμενόμενες, λόγω επερχόμενης χειμερινής περιόδου, βροχοπτώσεις θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την διάβρωση του εδάφους και την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στις καμένες 
εκτάσεις. Επίσης υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και διάβρωσης 
της ακτογραμμής. Όλες οι δημόσιες υποδομές που βρίσκονται εντός ή κοντά στις καμένες 
εκτάσεις, μπορεί να υποστούν εκτεταμένες καταστροφές .  
 
Επομένως για την αποκατάσταση των ζημιών από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που 
εκδηλώθηκε την 13-08-2019 στην Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων, και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν, απαιτείται η ένταξη νέου 
ενάριθμου στην ΣΑΕΠ866 (έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών).  Σύμφωνα με το σχετικό 
έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν.Εύβοιας, προτείνεται προς ένταξη το έργο «Έργα Πρόληψης και 
Αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές του ΑΥΓ 2019, στις περιοχές του 
Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ΠΕ Εύβοιας περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Χαλκίδας 
Εύβοιας», Π/Υ 1.659.495,38€, με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Δασών Νομού Εύβοιας – 
Δασαρχείο Χαλκίδας: 
 
Η ανάλυση του φυσικού αντικειμένου των ανωτέρω έργων καθώς και η τεκμηρίωση του σχετικού 
προϋπολογισμού, περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο του προτεινόμενου έργου και στα συνημμένα 
αυτού. Θα εκτελεστούν εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας του εδάφους με κορμοδέματα, 
κορμοπλέγματα και μικρά ξυλοφράγματα. Επίσης θα γίνουν υποδομές αντιπλημμυρικής 
προστασίας (φράγματα βαρύτητας/αναβαθμοί). Ταυτόχρονα κατά την υλοποίηση των έργων θα 
παρακολουθείται η εξέλιξη των οικοσυστημάτων των καμένων περιοχών.  

 

Το συνολικό έργο αναλύεται στα παρακάτω υποέργα: 

✓ Υποέργο 1, π/υ 998.495,38€: 
Κατασκευή αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, 
 περιοχής χειμάρρου “Μαντάνια-Άσκαλου-Δάφνης”, ΤΚ Κοντοδεσποτίου, ΤΚ 
΄Ατταλης και ΔΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. 

 
✓ Υποέργο 2, π/υ 85.000€: 

Κατασκευή αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων καμένων ετκάσεων 2019, περιοχής 
λεκάνης ρέματος Μακρυμάλλης, Οικισμού Μακρυμάλλης, ΔΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων. 

 
✓ Υποέργο 3, π/υ 76.000€: 

Κατασκευή αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων καμένων ετκάσεων 2019, περιοχής 
λεκάνης ρεμάτων βόρεια του Οικισμού Κοντοδεσποτίου, στην ευρύτερη θέση Προφήτης 
Ηλίας, ΤΚ Κοντοδεσποτίου Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. 

 

ΑΔΑ: 9Σ9Π7ΛΗ-ΑΗΠ



✓ Υποέργο 4, π/υ 500.000€: 
Κατασκευή φραγμάτων βάρους, στην περιοχή του χειμάρρου “Μαντάνια-Άσκαλου-
Δάφνης”,, ΤΚ Κοντοδεσποτίου Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. 

 
Το προτεινόμενο έργο εξαιρείται της υποχρέωσης απένταξης άλλων έργων ή μελετών. Οι 
δαπάνες αυτές όμως υπόκεινται στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων της αντίστοιχης 
Συλλογικής Απόφασης . Λαμβάνοντας  υπόψη τα παραπάνω,  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 
Την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης  νέου ενάριθμου στην ΣΑΕΠ866 (έργα αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών),  σύμφωνα με τα παραπάνω,  για την αποκατάσταση των ζημιών  και την 
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που 
εκδηλώθηκε την 13-08-2019 στην Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων.   
 
 

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ΄αριθμ. 14332/23-9-2019 αίτημα του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και 
τα συνημμένα αυτού. 

2. Η υπ΄αριθμ. 209767/2011/19-9-2019/ΔΙ.Α.Π εισήγηση. 
3. Το υπ΄αριθμ. 3903/158476/16-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών  

Ν.Εύβοιας (Δασαρχείο Χαλκίδας) και τα συνημμένα αυτού, όπως διορθώθηκαν 
και συμπληρώθηκαν. 

4. Η υπ’ αρ. 5987/13-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΖΦ46ΜΚ6Π-Υ9Ω) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ΠΕ Εύβοιας. 

5. Η υπ’ αρ. 25853/28-2-2019 (ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ) Εγκύκλιος του 
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης περί οδηγιών για την έγκριση και 
χρηματοδότηση έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019. 

6. ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

7. Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 209767/2011/19-9-2019 εισήγησής μας με θέμα «Εγγραφή νέου 
έργου στην ΣΑΕΠ866 (φυσικών καταστροφών) που αφορά σε δράσεις αποκατάστασης των 
καμένων εκτάσεων στην περιοχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ΠΕ Εύβοιας από την 
πυρκαγιά του Αυγούστου 2019 καθώς και σε δράσεις πρόληψης.»,  σας στέλνουμε 
συμπληρωματική εισήγηση για το θέμα αυτό, έπειτα από το υπ΄ αριθμ. 14332/23-9-2019 αίτημα 
του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και των συνημμένων αυτού, με το οποίο μας ενημέρωνε για την 
ανάγκη να συμπεριληφθεί στην προς έγκριση πρόταση και ενάριθμο που αφορά έργα 
αρμοδιότητας Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, για αποκατάσταση ζημιών από την ίδια πυρκαγιά. 
 
Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψη την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές 
ενέργειες για ένταξη των απαιτούμενων έργων, η αρχική εισήγηση συμπληρώνεται, όπως 
παρακάτω: 
 
Α) Ο τίτλος τροποποιείται σε: “Εγγραφή νέων έργων στην ΣΑΕΠ866 (φυσικών καταστροφών) 
που αφορά σε δράσεις αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στην περιοχή του Δήμου 
Διρφύων-Μεσσαπίων ΠΕ Εύβοιας από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2019 καθώς και σε δράσεις 
πρόληψης.” 

 
 

Β) Το κείμενο της εισήγηση συμπληρώνεται και διαμορφώνεται όπως παρακάτω: 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Την 13-8-2019 προκλήθηκε από άγνωστη αιτία, πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων, η οποία γρήγορα και λόγω ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε και κατέκαψε δασικές και 
αγροτικές εκτάσεις, στις περιοχές Μακρυμάλλη, Κοντοδεσπότι, Άτταλη και Ψαχνά. 
 
Η συνολική έκταση που κάηκε ανέρχεται σε περίπου 24.000 στρέμματα. Από αυτά, τα 21.700 
στρ. Αφορύν δασικές εκτάσεις και τα υπόλοιπα 2.300 στρ. γεωργικές και μη δασικές εκτάσεις. 
 
Οι αναμενόμενες, λόγω επερχόμενης χειμερινής περιόδου, βροχοπτώσεις θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την διάβρωση του εδάφους και την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στις καμένες 
εκτάσεις. Επίσης υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και διάβρωσης 
της ακτογραμμής. Όλες οι δημόσιες υποδομές που βρίσκονται εντός ή κοντά στις καμένες 
εκτάσεις, μπορεί να υποστούν εκτεταμένες καταστροφές .  
 
Επομένως για την αποκατάσταση των ζημιών από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που 
εκδηλώθηκε την 13-08-2019 στην Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων, και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν, απαιτείται η ένταξη νέων 
ενάριθμων στην ΣΑΕΠ866 (έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών) και συγκεκριμένα: 

 
1) Σύμφωνα με το 3ο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν.Εύβοιας, προτείνεται προς 

ένταξη ενάριθμο με τίτλο «Έργα Πρόληψης και Αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων από τις 
πυρκαγιές του ΑΥΓ 2019, στις περιοχές του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ΠΕ Εύβοιας περιοχής 
ευθύνης του Δασαρχείου Χαλκίδας Εύβοιας», Π/Υ 1.659.495,38€, με φορέα υλοποίησης την 
Δ/νση Δασών Νομού Εύβοιας – Δασαρχείο Χαλκίδας: 
 
Η ανάλυση του φυσικού αντικειμένου των ανωτέρω έργων καθώς και η τεκμηρίωση του σχετικού 
προϋπολογισμού, περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο του προτεινόμενου έργου και στα συνημμένα 
αυτού. Θα εκτελεστούν εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας του εδάφους με κορμοδέματα, 
κορμοπλέγματα και μικρά ξυλοφράγματα. Επίσης θα γίνουν υποδομές αντιπλημμυρικής 
προστασίας (φράγματα βαρύτητας/αναβαθμοί). Ταυτόχρονα κατά την υλοποίηση των έργων θα 
παρακολουθείται η εξέλιξη των οικοσυστημάτων των καμένων περιοχών.  

 

Το συνολικό έργο αναλύεται στα παρακάτω υποέργα: 

✓ Υποέργο 1, π/υ 998.495,38€: 
Κατασκευή αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2019, 
 περιοχής χειμάρρου “Μαντάνια-Άσκαλου-Δάφνης”, ΤΚ Κοντοδεσποτίου, ΤΚ 
΄Ατταλης και ΔΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. 

 
✓ Υποέργο 2, π/υ 85.000€: 

Κατασκευή αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων καμένων ετκάσεων 2019, περιοχής 
λεκάνης ρέματος Μακρυμάλλης, Οικισμού Μακρυμάλλης, ΔΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων. 

 
✓ Υποέργο 3, π/υ 76.000€: 

Κατασκευή αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων καμένων ετκάσεων 2019, περιοχής 
λεκάνης ρεμάτων βόρεια του Οικισμού Κοντοδεσποτίου, στην ευρύτερη θέση Προφήτης 
Ηλίας, ΤΚ Κοντοδεσποτίου Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. 

 
✓ Υποέργο 4, π/υ 500.000€: 

Κατασκευή φραγμάτων βάρους, στην περιοχή του χειμάρρου “Μαντάνια-Άσκαλου-
Δάφνης”,, ΤΚ Κοντοδεσποτίου Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. 

 
2) Σύμφωνα με το 1ο σχετικό έγγραφο του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και τα συνημμένα 

αυτού, προτείνεται προς ένταξη ενάριθμο με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών 
αρμοδιότητας Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, στην Δ.Ε. Μεσσαπίων, μετά την πυρκαγιά, από τις 
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13-8 έως και 20-8-2019», Π/Υ 550.000,00€, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Διρφύων-
Μεσσαπίων. 
 
Η ανάλυση του φυσικού αντικειμένου των ανωτέρω έργων καθώς και η τεκμηρίωση του σχετικού 
προϋπολογισμού, περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο του προτεινόμενου έργου και στα συνημμένα 
αυτού. Θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο οδικό δίκτυο δημοτικής και 
αγροτικής οδοποιίας, της Δ.Ε. Μεσσαπίων. Το οδικό δίκτυο υπέστη εκτεταμένες ζημιές τόσο από 
την ίδια την πυρκαγιά αλλά και την διέλευση βαριών οχημάτων κατά την κατάσβεση αυτής. Θα 
καθαιρεθούν τεχνικά και θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Επίσης θα γίνουν δράσεις 
καθαρισμού και διάνοιξης ρεμάτων αρμοδιότητας Δήμου καθώς αναμένονται αυξημένες ροές 
υδάτων κατά την χειμερινή περίοδο..  

 

Το συνολικό έργο αναλύεται στα παρακάτω υποέργα: 

✓ Υποέργο 1,  
Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, της Δ.Ε. 
Μεσσαπίων, προϋπολογισμού  400.000 €. 

 
✓ Υποέργο 2,  

Υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών, Δ.Ε. Μεσσαπίων, προϋπολογισμού 
150.000 €. 

 
Τα προτεινόμενα έργα εξαιρούνται της υποχρέωσης απένταξης άλλων έργων ή μελετών. Οι 
δαπάνες αυτές όμως υπόκεινται στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων της αντίστοιχης 
Συλλογικής Απόφασης .  
 
Λαμβάνοντας  υπόψη τα παραπάνω,  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης δύο (2) νέων ενάριθμων στην ΣΑΕΠ866 (έργα 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών),  σύμφωνα με τα παραπάνω,  για την αποκατάσταση των 
ζημιών  και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική 
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 13-08-2019 στην Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων του Δήμου 
Διρφύων-Μεσσαπίων.   

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

 
Αποφασίζει 

Ομόφωνα, εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης δύο (2) νέων ενάριθμων στην 
ΣΑΕΠ866 (έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών),  σύμφωνα με τη ανωτέρω 
εισήγηση,που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης,  
για την αποκατάσταση των ζημιών  και την διαχείριση των συνεπειών που 
προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 13-08-
2019 στην Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.   

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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