
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 22ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
το Σάββατο, 23 του μηνός Nοεμβρίου  2019, στην Κεφαλονιά.  
 
Αριθ. απόφασης: 231-22/2019  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Αντιπλημμυρική προστασία στην Κεφαλονιά και Ιθάκη.  
 
Στην Κεφαλονιά, σήμερα ημέρα  Σάββατο 23 Νοεμβρίου  2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων Αντιόχου Ευαγγελάτου, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
Κέφαλος», της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης,  συνήλθαν τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις 
εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.739/2019 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ’  αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων 
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις 
αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ. οικ. 
99947/70/15-11-2019 (Ορθή επανάληψη 20-11-2019) πρόσκλησης του Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων,   σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση 
και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 165 και 175 του Ν.3852/2010 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2.  Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, Γραμματέας Π.Σ.  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
6. Σταύρος Τραυλός του Παναγή  
7. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου 
8.  Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
9. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου  
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου  
11. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου  
12. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη 
13. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου 
14. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου  
15. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ  
16. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
17. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου  
18. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου  
19. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη 
20. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου 



21. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος 
22. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
23. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
24. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου 
25. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου 
26. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
27. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη 
28. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη 
29. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου 
30. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
31. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
32. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευάγγελου 
33. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου 
34. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
35. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου 
2.  Ελευθέριος Νιοτόπουλος του Δημητρίου 
3. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου 
4. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ 
5. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου 
6. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  τριάντα πέντε  (35) και ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – 
Τσαγκαροπούλου. 

--------Παράλειψη----------- 
 
Κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος Ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 

Θέμα 3ο  Η.Δ: Αντιπλημμυρική προστασία στην Κεφαλονιά και Ιθάκη.  
 

--------Παράλειψη----------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. 
Σταύρος Τραυλός εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 

Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την ΠΕ Κεφαλληνίας για το αντικείμενο του 

θέματος.    

1) Η περιοχή της Πυλάρου τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με το υπ’ αρ. 7232/7-

10-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μετά από ενέργειες 



της ΠΕ Κεφαλληνίας και το 85709/471/4-10-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων την ίδια ημέρα με την εκδήλωση του έντονου καιρικού-πλημμυρικού φαινομένου. 

2) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει συνάψει δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργου με 

τίτλους «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» Π/Υ 186.461,03€, στις 14 Μαΐου 2019 ,«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 

ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ» Π/Υ 100.000,00€ στις 02 Οκτωβρίου 2018, « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗ», 

Π/Υ ( προϋπολογισμό) 53.805,84 ΕΥΡΩ. Όλες οι παραπάνω εργολαβίες, περιλαμβάνουν 

εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, όπου 

κρίνεται απαραίτητο. Επισημαίνεται, ότι ήδη με την εργολαβία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», 

έχει γίνει σοβαρή επέμβαση στην περιοχή των Μακρυωτίκων,  η οποία λειτούργησε ως 

προστασία, καθώς επίσης και στην αποτροπή του κινδύνου από τις τεράστιες ποσότητες 

φερτών υλικών, που παρασύρονται από τον όγκο του νερού. ΈχεΙ επισημανθεί 

επανειλημμένως,  ότι η στερεοπαροχή που εμφανίζεται στις περιοχές αυτές, που 

χαρακτηρίζονται από τα μεγάλα ρέματα ( Μακρυώτικα, Δρακοπουλάτα, Σιμωτάτα, κλπ), 

αγγίζει μεγέθη που χρίζουν μία πολύ ουσιαστικής παρέμβασης. 

3) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει συντάξει και αποστείλει από το Μάρτιο του 2019 

Τεχνικά Δελτία Έργου για την χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ( Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων) – ΣΑΜΠ022 των εξής μελετών: Α) «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΛΑΡΟΥ», Π/Υ 1.260.000,00€. Το 

αντικείμενο της μελέτης αυτής αφορούσε την μελέτη αντιπλημμυρικών μέτρων για την 

ευρύτερη υδρολογική λεκάνη της Πυλάρου, μεταξύ αυτών και η πληγείσα περιοχή της 

Αγ. Ευφημίας.       Β) «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ «ΠΕΤΑΛΗ» ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ», Π/Υ 306.000,00 €. Το αντικείμενο 

της μελέτης αυτής αφορούσε την μελέτη αντιπλημμυρικών μέτρων για την ευρύτερη 

υδρολογική λεκάνη της περιοχής του Καραβόμυλου. Γ) «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΖΑΝΝΑΤΑ», Π/Υ 

551.000,00 €. Το αντικείμενο της μελέτης αυτής αφορούσε την μελέτη αντιπλημμυρικών 

μέτρων για την ευρύτερη υδρολογική λεκάνη της περιοχής Αγ. Νικολάου - Τζαννάτων. 

Οι παραπάνω μελέτες δεν έχουν ακόμα τύχει ένταξης στο ΠΔΕ, αλλά πέραν αυτού έχουν 

μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα και όχι άμεσο. 

4) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει συντάξει και αποστείλει από το Νοέμβριο του 2018 

Τεχνικό Δελτίο Έργου για την χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ( Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων) – ΣΑΜΠ022 της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», Π/Υ 370.000,00 €. Το αντικείμενο της 

μελέτης αυτής αφορούσε την μελέτη αντιπλημμυρικών μέτρων για την ευρύτερη 

υδρολογική λεκάνη της περιοχής του Δραπάνου Αργοστολίου. Η μελέτη αυτή δεν έχει 



ακόμα τύχει ένταξης στο ΠΔΕ, αλλά πέραν αυτού έχει μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα και όχι 

άμεσο. 

5) Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κεφαλληνίας έχει αναθέσει με την υπ’ αρ. 

82810/19252/26-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων έχει αναθέσει 

προληπτικές εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων συνολικής δαπάνης 38.889,50€. 

6) Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κεφαλληνίας έχει αναθέσει και εκτελέσει με την υπ’ 

αρ. 82810/19252/26-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εργασίες 

καθαρισμού υδατορεμάτων συνολικής δαπάνης 38.889,50€, ενώ με τις υπ’ αρ. 

85705/19982/04-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ8Τ7ΛΕ-ΜΜΟ) και 86231/20110/07-10-2019 (ΑΔΑ: 

ΩΥ8Κ7ΛΕ-ΞΧΘ) αποφάσεις Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ανέθεσε και εκτέλεσε εργασίες 

καθαρισμών υδατορεμάτων ποσού 32.395,00€ και 7.948,40€ αντίστοιχα μετά από τις 

θεομηνίες (έντονες καταιγίδες) που εκδηλώθηκαν στην Κεφαλονιά στις 03 και 

04/10/2019.  

7) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, έχει εισηγηθεί την μεταφορά  ενός ικανού μέρους 

πιστώσεων ΚΑΠ από έργα, ύψους 184.000,00 Ευρώ, στην Πολιτική Προστασία, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν από τα 

έντονα καιρικά φαινόμενα, που πλήττουν το νησί. Επισημαίνεται, ότι η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων, μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο μέσω έργου, τις αποκαταστάσεις βλαβών 

αντιπλημμυρικού χαρακτήρα, διαδικασία που είναι πιο χρονοβόρα.(βλέπε εισήγηση 

οικ.99015/23214/13-11-2019 & οικ.99977/23534/15-11-2019) 

8) Η περιοχή της Πυλάρου, αλλά ούτε καμία άλλη περιοχή της Κεφαλληνίας δεν 

περιλαμβάνεται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του Σχεδίου 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου 

(EL02), τα οποία καταρτίστηκαν με μέριμνα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://floods.ypeka.gr/index.php). Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα αντιπλημμυρικά έργα και μελέτες να είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο να 

χρηματοδοτηθούν, καθώς όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

κ.λπ.) δίνουν βασική προτεραιότητα σε έργα εντός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας. Η Π.Ε. Κεφαλληνίας έχει εγκαίρως αναφέρει με διάφορα έγγραφα 

από το 2017, με διάφορα έγγραφα, (όπως με τα υπ’ αρ. 59738/14091/31-7-

2017 και 46914/11158/25-9-2017) έγγραφα του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, την ανάγκη αναθεώρησης του Σχεδίου 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας 

Πελοποννήσου (EL02), ώστε να περιληφθούν περιοχές της Κεφαλληνίας, μεταξύ των 

οποίων και η υπ’ όψιν περιοχή της Πυλάρου – Αγ. Ευφημίας. 

9) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει συντάξει φάκελο για ανάθεση δημόσιας σύμβασης 

μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 



ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ». 

Για την ανάθεση και εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εκκρεμεί η ανάληψη υποχρέωσης 

δαπάνης και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου η 

μελέτη αναμένεται να έχει ανατεθεί. Η μελέτη αυτή εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί 

εντός 30 με 40 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

η διαδικασία ανάθεσης έργου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έργο κατασκευής του 

αγωγού στην Αγ. Ευφημία είναι μεσοπρόθεσμη ενέργεια και όχι άμεσης αποκατάστασης 

του προβλήματος.  

10) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων επίσης, έχει εισηγηθεί την ανακατανομή της 

πίστωσης ΣΑΕΠ522 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΙΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018" ώστε 

το ποσόν των 410.000,00 να κατανεμηθεί σε δύο νέα έργα για την αντιμετώπιση των 

πλημμυρικών φαινομένων.  

11) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει έτοιμη μελέτη και πρόκειται να δημοπρατήσει, 

αντιπλημμυρικό έργο ύψους 1.200.000,00 από την ΣΑΕ572.Αυτή τη στιγμή 

ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τον ορισμό υπολόγου. 

12) Άμεση ήταν και η κινητοποίηση για το Νύφι. Με εκτέλεση εργασιών που γίνονται τώρα 

στη περιοχή, όπως είναι η δημιουργία κατάλληλων προσβάσεων για να εισέρχονται τα 

μηχανήματα στην περιοχή ανάντι του οικισμού, Με την απομάκρυνση υλικών από τις 

υφιστάμενες λεκάνες ανάσχεσης. Με την διεύρυνση σε μήκος και σε βάθος καθώς και 

την ενίσχυση με ογκόλιθους μεγάλων διαστάσεων, των υφιστάμενων λεκανών 

ανάσχεσης ορμής του ύδατος και τη δημιουργία νέων. Με την ανακατασκευή και 

ενίσχυση, των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων (σαρσανέτ), ανάντη του οικισμού. 

Εργασίες  που εκτελούνται από την Πολιτική Προστασία. 

 

--------Παράλειψη---------- 
 
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημάρχους Σάμης , Αργοστολίου και Ληξουρίου κ.κ. 
Γεράσιμο Μονιά, Θεόφιλο Μιχαλάτο και Γεώργιο Κατσιβέλη καθώς και σε εκπροσώπου 
Τοπικών Κοινοτήτων οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους επί του θέματος λόγω των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.                                                     
                                                         

--------Παράλειψη---------- 
   
Στη συνέχεια και η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. 
Αλεξάνδρα Μπαλού εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 
 
 ¨Είχαμε βάλει αυτό το θέμα και στην 1η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
όταν πρωτοξεκίνησε.  



 Το θέμα που βάλαμε ήταν η αντιπλημμυρική προστασία των νησιών μας. Πριν γίνουν 
οι πλημμύρες.  
 Με βασική στόχευση, να συζητήσουμε ολοκληρωμένα το σύνολο των μελετών που 
χρειάζονται αυτές τις περιοχές και ταυτόχρονα, μέσα σε αυτό το σχέδιο που σαφώς είναι 
μεγάλο και ξέρουμε τις δυσκολίες, να υπάρξουν και οι προσωρινές λύσεις που μπορεί να 
μας προφυλάξουν από τον καιρό που ήταν μπροστά μας.  
 Τέλος πάντων, η συζήτηση αυτή δεν κατέληξε πουθενά, παρά μόνο σε αυτό που λέμε, 
θα κάνουμε ένα σχέδιο.  
 Επιγραμματικά, χωρίς αναφερθώ πάλι σε πάρα πολύ, κοιτάξτε, οι προϋποθέσεις που 
επιδρούν στα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι όλες εδώ και είναι όλες όσες ακούστηκαν  
 Είναι ο τρόπος που μπήκαν οι ανεμογεννήτριες, αυτό δεν μπορεί κανένας να το 
αμφισβητήσει.  
 Είναι ο τρόπος που τα νησιά σκάφτηκαν στην κορυφή και άνοιξαν παρακάτω δρόμοι 
για να τρέχουν τα νερά, μαζί με ατέλειωτους ογκόλιθους.  
 Είναι αποτέλεσμα του κόστους που έγινε αυτή η διαδικασία, γιατί αντί να τα 
παίρνουν και να τα μαζεύουν, τα άφησαν όλα πάνω, που βολευόντουσαν και τα φέρνουν τα 
νερά κάτω και πνίγουν τον κόσμο και οι πέτρες μπαίνουν μέσα στα σπίτια τους.  
 Άρα λοιπόν, αυτό ναι, επέδρασσε αρνητικά γιατί δεν λήφθηκα καμία προϋπόθεση  
προστασίας του κόσμου από αυτή την πολιτική επιλογή και δεν υποχρεώθηκε η εταιρεία να 
κάνει αντιπλημμυρικά έργα μαζί με την επένδυση.  
 Δηλαδή τους τα κάναμε όλα καλά. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, γιατί έχουμε μπροστά 
μας μέλλον, επειδή η Κεφαλονιά προγραμματίζεται να είναι το νησί με τα αιολικά πάρκα.  
 Και αν και αυτά, σε όλα τα βουνά γίνουν χωρίς αντιπλημμυρικά έργα, θα έχουμε 
επέκταση του φαινομένου και σε άλλες περιοχές.  
 Σαφώς υπάρχει άναρχη δόμηση, σαφώς υπάρχει το κλείσιμο των ρεμάτων, σαφώς 
υπάρχουν και όλες οι άλλες προϋποθέσεις που ακούστηκαν.  
 Όμως σήμερα, ερχόμαστε να δούμε ένα πιο σημαντικό τομέα, γιατί και οι 
Περιφέρειες και οι Κυβερνήσεις, οφείλουν να προσαρμόζουν την πολιτική τους και τα έργα 
τους, με βάση αυτές τις προϋποθέσεις. Με βάση την πραγματικότητα, τη ζωή δηλαδή, πώς 
ζει και ένας κτηνοτρόφος.  
 Να λάβουμε υπόψη μας, νομίζουμε, ότι σε αυτές τις περιοχές ακόμα και οι σεισμοί 
επιδρούν σε μεταβολές γεωολογικές και εδαφολογικές.  
 Άρα και αυτό, ένας επιστημονικός σχεδιασμός πρέπει να το παίρνει υπόψη του σε 
αυτή την περιοχή.  
 Επίσης, να λάβουμε υπόψη μας και ότι οι πυρκαγιές που γίνονται κατά καιρούς, 
δημιουργούν προϋποθέσεις πλημμυρών.  
 Άρα η πρόληψη σε όλους αυτούς τους τομείς είναι υποχρέωση και ευθύνη. Και 
ερχόμαστε τώρα να πούμε τι;  
 Δασαρχεία χωρίς προσωπικό. Σεισμογενείς περιοχές, χωρίς απαραίτητα έργα και 
πρόληψη και όλα τα σχετικά με τις κατοικίες.  
 Πάμε τώρα σε έργα αποσπασματικά. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι τα 
αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται κατά καιρούς, είναι αποσπασματικά, ανεπαρκή και δεν 
εντάσσονται σε μια συνολική μελέτη της περιοχής.  
 Επειδή όμως αυτό το είπανε όλοι και επειδή όλοι θα πούνε, θα κάνουμε έναν 
σχεδιασμό, πρέπει να πούμε γιατί δεν γίνεται αυτό.  
 Γιατί πραγματικά θα θρηνήσουμε θύματα και τότε θα είναι αργά. Γιατί και τώρα 
θρηνούμε τον κόπο και το βιός των ανθρώπων, που δεν είναι λιγότερο για αυτούς.  
 Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα να ευχαριστιόμαστε μόνο και μόνο επειδή δεν υπήρχαν 
θύματα.  
 Γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί οι άνθρωποι για να φτιάξουν αυτή την κατάσταση που 
σήμερα καταστρέφεται.  
 Είναι αποσπασματικά οι μελέτες και τα έργα, γιατί κύριοι Δήμαρχοι, γιατί δεν 
δίνονται λεφτά.  



Γιατί ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει τα προγράμματα τα έχει επιλέξιμα. Είναι 
τελευταίες στις χρηματοδοτήσεις. Και γιατί και οι Κυβερνήσεις δεν χρηματοδοτούν αυτά τα 
έργα.  

Άρα, εν πλήρει συνειδήσει καταδικάζουν έναν κόσμο να κινδυνεύει από πλημμύρες, από 
τον κακό καιρό που λένε κάθε φορά.  

Αλλά η επιστήμη μπορεί να απαντήσει τα καιρικά φαινόμενα, με τους καλύτερους 
όρους. Να αμβλύνει, να προλάβει, να μειώσει τις συνέπειες αυτών των καταστροφών.  

Και σήμερα που μπορεί να συζητάμε πάλι για έργα, εμείς ψηφίσαμε και τον αγωγό που 
πρότεινε ο κύριος Τραυλός.  

Όμως έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις και το είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 
ότι αν δεν ενταχθεί στο συνολικό σχεδιασμό, αν δεν πιαστούν οι πλημμύρες από το ανάντι, 
από την κορφή του βουνού, τότε τα φερτά θα μπουν στον αγωγό.  
 Και τότε θα έχουμε στο σημείο που θα βγαίνει μέσα στην Αγία Ευφημία άλλου είδους 
καταστροφή.  
 Πρέπει λοιπόν να απαντηθεί συνολικά το έργο, στον αγωγό τι νερό θα φτάνει; Θα 
φτάνει καθαρό;  

Όπως επίσης και οι λεκάνες ανάσχεσης, γιατί είναι σωστό αυτό που ειπώθηκε, και ας 
μην είναι μηχανικοί, κύριε Πρόεδρε, οι άνθρωποι που μιλάνε.  

Όμως εμείς έχουμε υποχρέωση να ακούσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αν ο 
εγκιβωτισμός ή το άλλο που λέει μέσα, να βάλουμε τις κοτρόνες, από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες, το επιστημονικό δυναμικό. Ποιο από τα δυο είναι σωστότερο;  

Ή λέμε σωστότερο το φτηνότερο; Αυτό έχει σημασία να ακουστεί εδώ. Και ας έρθει το 
επιστημονικό δυναμικό, να πει την αντίθετή του γνώμη για να καταλήξουμε.  

Για εμάς λοιπόν, δεν είναι το πιο φτηνό, αλλά το πιο αποτελεσματικό για την προστασία 
του κόσμου, αυτό πρέπει να καταλήξουμε.  

Επίσης, επειδή μιλάμε για μελέτες και ξέρουμε πόσο χρόνο θέλουν να γίνουν οι μελέτες 
και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει προσωπικό να γίνουν οι μελέτες και είναι αλήθεια ότι δεν 
υπάρχει προσωπικό ούτε τα μηχανήματα να χειριστεί, υπάρχει μελέτη ολοκληρωμένη του 
ΙΓΜΕ.  

Ας την επικαιροποιήσουμε, ας την φέρουμε, ας την προσαρμόσουμε στα νέα δεδομένα. 
Γιατί μιλάμε για υδρολογική, υδραυλική μελέτη, στο σύνολο του νησιού.  

Πότε θα περιμένουμε δηλαδή, πόσους άλλους μελετητές θα πληρώσουμε; Αυτό, αν 
συζητήσουμε αυτό, τότε έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο.  

Και επίσης, επιτρέψτε μας, να πούμε ότι εμείς θα πούμε ότι γίνονται βήματα όταν δούμε 
στον προϋπολογισμό γραμμένη την χρηματοδότηση με σαφήνεια, για το σύνολο των 
πλημμυρικών έργων και αντίστοιχα διεκδικούμε την κρατική χρηματοδότηση.  

Αν αυτά δεν γίνουν, τότε λυπούμαστε, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι θα βρεθούμε πάλι στα 
ίδια φαινόμενα πολύ σύντομα και δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση, ποια θα είναι τα 
αποτελέσματα. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε σε αυτή την κατάσταση.  

Τελειώνοντας θέλω να πω το εξής. Πήγαμε σε όλες αυτές τις περιοχές προχτές. Σε όλες. 
Να πω μόνο μερικά σημεία μικρά, που είναι προσωρινού χαρακτήρα και αυτά.  

Στα Πουλάτα. Μιλάμε για έναν δρόμο, ένα γεφύρι ας το πούμε έτσι, που έχει μια 
διατομή 50 cm για να περάσει το νερό. Και το υπόλοιπο είναι κλεισμένο από βράχους.  

Άμα έρθει αυτό το νερό από πάνω, στα 50 cm θα περάσει ή θα το πετάξει όλο και θα 
φύγει τα νερό όπου βρει δρόμο; Στα σπίτια που είναι δεξιά. Δεν πρέπει να ανοίξει αυτό; Πότε 
θα ανοίξει; Θα το ανοίξει το νερό;  

2ο στοιχείο. Στον Καραβόμυλο, που έχει μια λεκάνη από την πάνω μεριά, φτιαγμένη. 
Κάτω από το γεφύρι όμως είναι ακαθάριστο, με την έννοια ότι οι βράχοι, οι ογκόλιθοι έχουν 
πέσει μέσα.  

Θα περάσει το νερό καθαρά αλλά δεν θα βγει από την άλλη μεριά. Πού θα πάει; Στα 
σπίτια.   

Δεν γίνεται δηλαδή τα πράγματα να περιμένουμε πότε θα σκάσει η καταστροφή για να 
εκφράσουμε την συμπάθεια μας, την θλίψη μας, την αγωνία μας, τις υποσχέσεις μας και 
μόλις κλείσουν τα φώτα όλα τα να ξεχαστούν.  



Γιατί από εδώ έχουν περάσει πολλοί και έχουν υποσχεθεί κι όμως οι πλημμύρες είναι 
εδώ.  

Και επίσης να θυμίσουμε ότι δεν έχουν αποζημιωθεί ούτε οι προηγούμενες πλημμύρες 
ακόμα, επειδή μιλάμε για αποζημιώσεις και καταγραφή. Ακόμα.  

Επίσης να κρατήσουμε ότι και στην συζήτηση για τις αποζημιώσεις και για την περιοχή 
και στο Νύφι, υπάρχει και ένα νομοθετικό πλαίσιο  πέρα και έξω από τις ανάγκες και την 
τραγική κατάσταση που δημιουργούν οι Κυβερνήσεις στη ζωή των ανθρώπων.  

Δηλαδή λέει, άμα έχεις δεύτερη κατοικία δεν αποζημιώνεσαι. Και ο άνθρωπος έχει τις 
πέτρες μέσα στο σπίτι του, ούτε ντουλάπα, ούτε ρούχα, έχει καταστραφεί και λέει δεν θα 
αποζημιωθείς γιατί η κόρη σου έχει ένα σπίτι και άρα αυτό είναι 2η κατοικία. Εντάξει, δεν 
μπορεί να συμβιβαζόμαστε με αυτά. Δεν μπορεί.  

Επίσης, είναι απλήρωτοι οι εργολάβοι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και αυτό έχει 
σημασία.  

Επίσης, είναι χωρίς συμβάσεις οι εργολάβοι που σήμερα σκάβουν τις λεκάνες. Και αυτό 
είναι πρόβλημα.  
 

 --------Παράλειψη---------- 
                                     
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση τέθηκε σε ψηφοφορία από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρο Τραυλό η κάτωθι πρόταση: 
  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων:  

 Διεκδικεί, από την Κρατική εξουσία μεγαλύτερη επιχορήγηση για έργα πολιτικής 
προστασίας καθώς και την σύνταξη σχετικής μελέτης για ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων.  

 Διεκδικεί από την Κυβέρνηση άμεσα να γίνει η οριοθέτηση των περιοχών που 
πλήγηκαν από τις πλημμύρες, ώστε να αποζημιωθούν οι πλημμυροπαθείς. 

 Να αξιοποιηθεί το ήδη υπάρχον ποσό των 1.200.000, 00 €  και να απορροφηθεί 
δίνοντας προτεραιότητα στο έργο για την δημιουργία αγωγού στην περιοχή Αγία 
Ευθυμία.  

  Να αξιοποιηθεί το ποσό των 4.100.000,00 € το οποίο θα  επιστραφεί στην Π.Ε. 
Κεφαλονιάς από το Τ.Ε.Ε.  και να απορροφηθεί μέρος από αυτό που απαιτείται 
για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων.  

 Διεκδικεί, για την αποτελεσματικότερη  αντιμετώπιση των πλημμυρικών 
καταστροφών την συνδρομή του εξειδικευμένου προσωπικού  των υπηρεσιών 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
τέτοιου είδους προβλημάτων.  

 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2.  Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, Γραμματέας Π.Σ.  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
6. Σταύρος Τραυλός του Παναγή 
7. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου  
8. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου 
9.  Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
10. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου  
11. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου  



12. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου  
13. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου 
14. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
15. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου  
16. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη 
17. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
18. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
19. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη 
20. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου 
21. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
22. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
23. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου 
24. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
25. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Την πρόταση αυτή καταψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξάνδρα Μπαλού του 
Αριστείδη, Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου, και Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 
Στη συνέχεια τέθηκε από την επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων 
Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού η αρχική τοποθέτηση της παράταξης, όπως αυτή 
περιγράφεται ανωτέρω με την προσθήκη των κάτωθι:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο καταγγέλλει τις προηγούμενες  Κυβερνήσεις για την 
υποχρηματοδότηση και στον τομέα αυτό καθώς και για την έλλειψη προσωπικού. 
Ζητάει την άμεση πρόσληψη προσωπικού στην Δ/νση Δασαρχείου. 
Να διεκδικηθούν τα ανωτέρω με παρουσία στο αρμόδιο Υπουργείο εκπροσώπων της 
Περιφέρειας και με παρουσία των Δημάρχων.  
 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2.  Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, Γραμματέας Π.Σ.  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
6. Σταύρος Τραυλός του Παναγή 
7. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου  
8. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου 
9.  Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
10. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου  
11. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου  
12. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου  
13. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου 
14. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
15. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου  
16. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη 
17. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
18. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
19. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη 



20. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου 
21. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
22. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
23. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου 
24. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
25. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Την πρόταση αυτή ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξάνδρα Μπαλού του 
Αριστείδη, Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου, και Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου. 

 
--------Παράλειψη---------- 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων:  

 Διεκδικεί, από την Κρατική εξουσία μεγαλύτερη επιχορήγηση για έργα πολιτικής 
προστασίας καθώς και την σύνταξη σχετικής μελέτης για ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων.  

 Διεκδικεί από την Κυβέρνηση άμεσα να γίνει η οριοθέτηση των περιοχών που 
πλήγηκαν από τις πλημμύρες, ώστε να αποζημιωθούν οι πλημμυροπαθείς. 

 Να αξιοποιηθεί το ήδη υπάρχον ποσό των 1.200.000, 00 €  και να απορροφηθεί 
δίνοντας προτεραιότητα στο έργο για την δημιουργία αγωγού στην περιοχή Αγία 
Ευθυμία.  

  Να αξιοποιηθεί το ποσό των 4.100.000,00 € το οποίο θα  επιστραφεί στην Π.Ε. 
Κεφαλονιάς από το Τ.Ε.Ε.  και να απορροφηθεί μέρος από αυτό που απαιτείται 
για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων.  

 Διεκδικεί, για την αποτελεσματικότερη  αντιμετώπιση των πλημμυρικών 
καταστροφών την συνδρομή του εξειδικευμένου προσωπικού  των υπηρεσιών 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
τέτοιου είδους προβλημάτων.  

  
Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Αλεξάνδρας Μπαλού του Αριστείδη, 
Νικόλαου Γκισγκίνης του Γεωργίου, και Ευγενίας Κολυβά του Γεωργίου 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 231-22/23-11-2019. 
 
   Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                  Η Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
Νικόλαος Μουζακίτης             Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη 


