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Απολογισμός και δράσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στην
Π.Ε. Εύβοιας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

�ε �ρ污ο �μα τ污ڇ �υ�污�ڇ �ατα�τρο�ڇ που 蹰αβα鄐 �錠ρα εǍα污τίαڇ τǍ鄐
α�ραίǍ鄐 �α污ρ污�錠鄐 �α污鄐ομ鄐Ǎ鄐 �τουڇ ��μουڇ �α蹰�污�Ǎ鄐 �α污 �污ρ�Ǎ鄐 �
�ε��απίǍ鄐 �τ污ڇ � �υ�ο�του 2020, πρα�ματοπο污����ε �ε�蹰ε污�μ鄐Ǎ鄐 τǍ鄐
�υρ錠鄐 �α污 με �蹰α τα μτρα προ�τα�ίαڇ απ� το鄐 �R�Y���� , � �� �α�τ污��
Συ鄐ε�ρία�� του �ερ污�ερε污α�ο Συμβου蹰ίου Στερεǃڇ �蹰蹰ǃ�αڇ, �τ�鄐 π�蹰� τڇ�
�α蹰�ί�αڇ�

Στ� �υ鄐ε�ρία�� παρευρ���α鄐 ο污 ��μαρ�ο污 �α蹰�污�Ǎ鄐 �α污 �污ρ�Ǎ鄐 �
�ε��απίǍ鄐, �α�錠ڇ �α污 ο污 �ρ�ε�ρο污 του �π污με蹰�τ�ρίου �βο污αڇ �α污 του
�ε�鄐污�ο �π污με蹰�τ�ρίου π�τ� �βο污αڇ �α污 του Ο污�ο鄐ομ污�ο �π污με蹰�τ�ρίου
�βο污αڇ � Βο污Ǎτίαڇ, ο污 οποίο污 α鄐α�ρ���α鄐 τ��ο �τ� �υ鄐ερ�α�ία με τ�鄐
�ερ污�ρε污α Στερεǃڇ �蹰蹰ǃ�αڇ �α污 τουڇ �ορείڇ πρ污鄐, �ατǃ τ� �污ǃρ�ε污α �α污 μετǃ
τ�鄐 �ατα�τρο��, ��ο �α污 �τ污ڇ �污ε��污���ε污ڇ που πρπε污 鄐α �ί鄐ου鄐 προڇ ��ε蹰οڇ
τǍ鄐 πο蹰污τ錠鄐�

�αρ錠鄐 �τ� �υ鄐ε�ρία�� �τα鄐 �α污 ο �α����τڇ� �υ鄐αμ污ڇ�� �ε�το鄐污ڇ��
��αρμο�μ鄐ڇ� ΓεǍ蹰ο�ίαڇ & �污α�είρ污ڇ�� Φυ�污�錠鄐 Κατα�τρο�錠鄐 του ��鄐污�ο
�α污 Καπο�污�τρ污α�ο �α鄐επ污�τ�μίου ���鄐錠鄐 �� �υ�μڇ� Λ��αڇ, ο οποίοڇ
α鄐蹰υ�ε το πρǍτο�α鄐ڇ, �πǍڇ το �αρα�τ�ρ污�ε, �α污鄐�με鄐ο με α鄐τ污�ε污με鄐污��
�α污 επ污�τ�μο鄐污�� προ���污��, �α�錠ڇ �α污 τ�鄐 πρ�τα�� ε鄐ڇ� ερευ鄐�τ污�ο ρ�ου,
με �τ��ο τ�鄐 �ατα�ρα�� �污鄐�鄐Ǎ鄐 �α污 τ�鄐 �鄐�ε�� προτǃ�εǍ鄐 �污α τ�
�τρατ��污�ο επ污π�ου α鄐τ污π蹰�μμυρ污�� προ�τα�ία �τ�鄐 περ污ο���

Στ� �υ鄐�ε污α, απο�α�ί�τ��ε �ατǃ π蹰ε污οψ��ία � 鄐ταǍ� 4 鄐Ǎ鄐 ρ�Ǎ鄐 �το
�ρ��ραμμα ��μο�ίǍ鄐 �πε鄐��εǍ鄐 τڇ� �ερ污�ρε污αڇ Στερεǃڇ �蹰蹰ǃ�αڇ,
προϋπο蹰ο�污�μο 74,5 ε�� ευρ錠, που α�ορο鄐 �τ�鄐 απο�ατǃ�τα�� β蹰αβ錠鄐
τǍ鄐 υπο�ομ錠鄐 αρμο�污�τ�ταڇ τڇ� �ερ污�ρε污αڇ, τǍ鄐 ��μǍ鄐 �α蹰�污�Ǎ鄐 �α污
�污ρ�Ǎ鄐 � �ε��απίǍ鄐 �α污 του �α�αρ�είου �α蹰�ί�αڇ�



Ο �ερ污�ερε污ǃρڇ�� Στερεǃڇ �蹰蹰ǃ�αڇ �� Φǃ鄐ڇ� Σπα鄐ڇ� με το πραڇ τڇ�
�υ鄐ε�ρίαڇ�� ��蹰Ǎ�ε:

«Η ��μερ污鄐� μαڇ �υ鄐ε�ρία�� �τ� �α蹰�ί�α, �污鄐ε �το鄐 απ���ο τڇ� με�ǃ蹰ڇ�
�ο�污μα�ίαڇ που ζ��αμε �το鄐 τ�πο μαڇ�
�污蹰��αμε α鄐α蹰υτ污�ǃ �污α το πρ污鄐, �污α το ��μερα �α污 �υρίǍڇ �污α το αρ污ο�
��ραμε απο�ǃ�ε污ڇ �污α τα ρ�α απο�ατǃ�ταڇ��, �污α τ污ڇ αποζ�μ污錠�ε污ڇ τǍ鄐
πο蹰污τ錠鄐, �污α το鄐 επ污�ε污ρ��污α�� μαڇ ��ε�污α�μ�, α蹰蹰ǃ �α污 �污α τ�鄐
α鄐τ污π蹰�μμυρ污�� προ�τα�ία�

�ε μαڇ αρ�εί � επα鄐α�ορǃ �τ�鄐 προτρα �ατǃ�τα��� �ε鄐 μαڇ �τǃ鄐ε污 �
�υμβατ污�ο τπου, �υ鄐ڇ��� α鄐τ污π蹰�μμυρ污�� προ�τα�ία� Ο���ομα�τε α��μ�
π污ο εμ�ατ污�ǃ �τ污ڇ προϋπǃρ�ου�εڇ �污ε��污���ε污ڇ μαڇ, �πǍڇ το �ρǃ�μα Ψα�鄐錠鄐
�α污 � με蹰τ� του �ρǃ�ματοڇ Λ�蹰α鄐τα� �ορευ�μα�τε �ε �τρατ��污�ڇ επ污蹰ο�ڇ,
�πǍڇ � π蹰�ρڇ� �污ǃ鄐ο污Ǎ� τǍ鄐 ε�βο蹰錠鄐 του Λ�蹰α鄐τα�

Η α��ǃ蹰ε污α τڇ� ζǍڇ�, τڇ� περ污ου�ίαڇ, τǍ鄐 υπο�ομ錠鄐 �α污 του περ污βǃ蹰蹰ο鄐τοڇ
εί鄐α污 �α污 πρπε污 鄐α εί鄐α污 �污α �蹰ουڇ μαڇ α�污απρα�μǃτευτεڇ�»


