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Άμεσες ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 για την αποκατάσταση των βλαβών

 του οδικού δικτύου στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου

Επίσκεψη στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου της ΠΕ Εύβοιας πραγματοποίησε την
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός,
με αφορμή τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στο
τμήμα Παραλία Οξυλίθου (Στόμιο) – Πλατάνα της «ΕΟ 8, Χάνια Αυλωναρίου  -
Παραλία Κύμης». Στο σημείο παρευρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Γιώργος
Κελαϊδίτης και Ηλίας Μπουρμάς, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Τάσος
Βελισσαρίου, εκπρόσωποι του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας Οξυλίθου και
υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας.

Κατά την αυτοψία συζητήθηκαν τόσο η εξέλιξη των γεγονότων, όσο και οι
εφεξής απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία και ασφαλή αποκατάσταση του
δρόμου. Ειδικότερα, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

 Για λόγους ασφαλείας, δύο μέρες πριν από το συμβάν, η ΠΕ Εύβοιας
είχε απαγορεύσει την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο επιβαρημένο
τμήμα του οδικού δικτύου, καθώς, βάσει του δελτίου της ΕΜΥ,
αναμένονταν ακραία καιρικά φαινόμενα.

 Το πρανές όπου έγινε η υποχώρηση των εδαφών, δεν είχε παρουσιάσει
στο παρελθόν παρόμοια γεωλογική συμπεριφορά. Σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις, το συμβάν οφείλεται στην ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση, που
έφτασε στο ύψος των 230mm σε διάστημα περίπου δύο ημερών.
Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο ύψος βροχόπτωσης έχει περίοδο
επαναφοράς (πιθανή συχνότητα εμφάνισης) τα 200 έτη.

 Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το χώρο του συμβάντος, είχαν
προσφάτως διαμορφωθεί στο πρανές, κλιμακωτές στάθμες (πατάρια)
για την προστασία από βραχοπτώσεις. Αυτές συγκράτησαν τις
χωμάτινες μάζες στο συγκεκριμένο σημείο και απέτρεψαν παρόμοιο
φαινόμενο.

Περαιτέρω, αποφασίστηκαν οι εξής ενέργειες:
 Προσωρινή παροχέτευση της κυκλοφορίας προς Κύμη, μέσω της

ορεινής πρόσβασης με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης.
 Συνέχιση με ταχείς ρυθμούς της απομάκρυνσης του χωμάτινου όγκου

της κατάπτωσης.



 Αποκατάσταση οδοστρώματος και λήψη προσωρινών προστατευτικών
μέτρων, με στόχο την απόδοση του δρόμου σε ασφαλή κυκλοφορία
στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

Επισημάνθηκε δε, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης του
προσφάτως ενταγμένου έργου ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την οριστική
προστασία του τμήματος Στόμιο – Πλατάνα από βραχοπτώσεις και
κυματισμούς. Ακολούθως, ο Περιφερειάρχης επισκέφτηκε την ορεινή
πρόσβαση της Κύμης, μέσω Κονιστρών, όπου ενημερώθηκε για τις εν εξελίξει
εργασίες αποκατάστασης των σημειακών βλαβών.

Με το πέρας της επίσκεψης στην περιοχή, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός
δήλωσε: «Για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ακραία καιρικά
φαινόμενα, που προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στους δρόμους της Εύβοιας. Δεν
είναι στιγμή να αναφερθούμε, ούτε στην παλαιότητα του οδικού δικτύου,
ούτε στις κακοτεχνίες των έργων μιας άλλης εποχής και νοοτροπίας. Ευθύνη
μας είναι να κοιτάζουμε μπροστά και να δουλεύουμε κάθε μέρα για ένα πιο
σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο.»


