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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

 
           Της 28

ης
 Απριλίου  2017 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του Δήμου Χίου και του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
               Στη Χίο και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. 

Χίου   «Μιχαήλ Βουρνούς » σήμερα την 28η Απριλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή και ώρα 09:00  συνήλθε σε συνεδρίαση η Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης 

του άρθρου 8 της Π.Σ. μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του Δήμου Χίου και του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών               για την Πράξη με τίτλο:  

          «Ενέργειες Αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25
ης

 Ιουλίου 2016 και 

τη  26
ης

 Αυγούστου στη Νήσο Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την 

περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφών»,  

       στην οποία προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου,  κ. Σταμάτης Κάρμαντζης  και 

ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 24 Απριλίου 2017 που δόθηκε 
σε όλα τα μέλη  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 & 15 του Ν 2690/99 και αφού 

διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία με τα παρακάτω μέλη : 

Παρόντα Τακτικά Μέλη Επιτροπής 
α/α Ονοματεπώνυμο Μέλους 

 1 Σπανέλης Γεώργιος (εκπρόσωπος Περιφέρειας Β. Αιγαίου) 

 2 Παπαλάνης Ελευθέριος (εκπρόσωπος Δήμου Χίου) 
  

Παρόντα Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής 
α/α Ονοματεπώνυμο Μέλους 

1.    Καραμαούνας Ισίδωρος (εκπρόσωπος Δήμου Χίου)  

 

Απόντα Τακτικά Μέλη Επιτροπής  
α/α Ονοματεπώνυμο Μέλους 

 1 Γεραζούνης Μάρκος, (εκπρόσωπος Δήμου Χίου) 
 2 Σκούρτσος Εμμανουήλ  (εκπρόσωπος Ε.Κ.Π.Α.) 

  

 

             Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου κα Χριστιάνα 

Καλογήρου, ο Δήμαρχος Χίου κ Βουρνούς Εμμανουήλ, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών   κ. Ξενάκης Ιωάννης , ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 

Μανάρας Ιωάννης, ο καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α. δρ. Ευθύμιος Λέκκας και η Πρόεδρος 

της Επιτροπής Παραλαβής κα Αλοιμόνου Βασιλεία.  

    Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. που περιλαμβάνει 

το παρακάτω θέμα σύμφωνα με την πρόσκληση : 
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1. Παρουσίαση έκθεσης και παραδοτέων της 1
ης

 φάσης που 

κατατεθήκαν από το Ε.Κ.Π.Α. στα πλαίσια της 

προγραμματικής σύμβασης. 

 
 

 

            Τέθηκε υπόψη το από 27 Απριλίου 2017 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής που έχει 

ως εξής : 

 «Πρακτικό Παραλαβής της Φάσης Α της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη με 

τίτλο: «Ενέργειες Αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25
ης

 Ιουλίου 2016 και 

της 26
ης

 Αυγούστου στη Νήσο Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για 

την περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφών» 

 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι  

α) Αλοιμόνου Βασιλεία, ΠΕ/ Γεολόγων, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χίου, ως  πρόεδρος,   
β) Κυριακώδη Αντιγόνη, ΠΕ/ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χίου, 

ως μέλος και   

γ) Σημηριώτης Γεώργιος, ΠΕ Γεωπόνων  υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Χίου,  ως μέλος, 
ορισμένοι με την αριθμ. πρωτ.:1739/100/7-4-2017 απόφαση της κας Χριστιάνας Καλογήρου 

Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ως Επιτροπή Πιστοποίησης της συμφωνίας των 

παραδοτέων που θα καταρτίζονται από το Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με την Προγραμματική 
Σύμβαση για την Πράξη με τίτλο: «Ενέργειες Αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές 

της 25
ης

 Ιουλίου 2016 και της 26
ης

 Αυγούστου στη Νήσο Χίο και εκπόνηση 

ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη 

φυσικών καταστροφών», προβήκαμε στο έλεγχο των παραδοτέων, όπως αυτές αναλυτικά 
περιγράφονται στο άρθρο 3 της Προγραμματικής Σύμβασης..  

 

       Πιο συγκριμένα η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη:    
1. Την από 29-12-2016  Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 72ΚΛ7λω-30Θ)μεταξύ της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Χίου και του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών για την Πράξη με τίτλο «Ενέργειες Αποκατάστασης 

ζημιών από τις πυρκαγιές της 25
ης

 Ιουλίου 2016 και της 26
ης

 Αυγούστου στη 

Νήσο Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την 

περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφών» 
2. Τα παραδοτέα της Φάσης Α, όπως αυτά κατατέθηκαν από το Ε.Κ.Π.Α. εμπρόθεσμα 

με αρίθμ. Πρωτ.222/28-3-2017 Επιστολή του. 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 18622/103/11-4-2017 επιστολή της Γενικής Δ/νσης Αναπτ. 

Προραμ/σμού – Περιβ/ντος και Υποδομών 
 

Προβήκαμε σε έλεγχο των παραδοτέων της Φάσης Α ως προς τα τμήματα του άρθρου3 της 

Προγραμματικής Σύμβασης και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω : 

α) για τα β1, β2, β3, β4, β6 υπάρχει συμφωνία με τα παραδοτέα που κατατέθηκαν από το 
Ε.Κ.Π.Α, 

β) για το β5 υπάρχει μόνο το επίγειο δίκτυο μέτρησης σύνθεσης και δομής του 

οικοσυστήματος (χάρτης δειγματοληπτικών μετρήσεων). 
γ) για το β7 δεν υπάρχουν στοιχεία. 

 Σημειώνεται ότι για τα τμήματα β5, β7 προβλέπονται παραδοτέα τόσο στην Α  ́όσο και στην 

Β  ́Φάση. 

 

Στην συνεχεία ο κος Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στο Δρ Λέκκα Ευθύμιο ο οποίος 

παρουσίασε το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα : «Ενέργειες αποκατάστασης 

ζημιών από τις πυρκαγιές της 25
ης

 Ιουλίου 2016 και τη  26
ης

 Αυγούστου στη Νήσο Χίο και 
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εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική προστασία και την 

πρόληψη φυσικών καταστροφών » με τις εξής Ενότητες : 
1. Εδαφικοί πόροι, ερευνά μείωσης κινδύνου διάβρωσης, παρατηρήσεις πεδίου και 

προτεινόμενες αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις, 
2. Εδαφικοί πόροι, ερευνά μείωσης κινδύνου διάβρωσης, αναλύσεις εδαφών και χάρτες 

εδαφικής διάβρωσης ( Α  ́φάση ), 
3. Έρευνα μείωσης κατολισθητικού κινδύνου, 
4. Έρευνα μείωσης πλημμυρικού κινδύνου, 
5. Έρευνα παρακολούθησης υπογείων υδροφόρων οριζόντων, 
6. Εκτίμηση σφοδρότητας πυρκαγιάς και μεταπυρική αποτίμηση, σφοδρότητα 

πυρκαγιάς και 

7. Εκτίμηση σφοδρότητας πυρκαγιάς και μεταπυρική αποτίμηση, κάλυψη- 

χρήση γης πριν την πυρκαγιά. 
 

 

     Η κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της Προγραμματικής Σύμβασής 
μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των 

άρθρων 14 και 15 του Ν.2690/99: 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

 1.- Εγκρίνει την έκθεση και τα παραδοτέα της 1
ης

 φάσης που κατατεθήκαν από το 

Ε.Κ.Π.Α. και κρίνει ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του Δήμου Χίου και του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

2.- Τη διαβίβαση των παραδοτέων,  στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,, 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αφού 
διαπιστώθηκε η  σπουδαιότητά τους στο θέμα της αντιμετώπισης πλημμυρών και πυρκαγιών. 

3.- Την υποβολή των παραδοτέων, του παρόντος πρακτικού και του πρακτικού της 

τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής των παραδοτέων στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικές 

της ενέργειες κατά τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1.3 του άρθρου 7 της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 3/2017 
Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 2 Μαΐου  2017 

Ο Γραμματέας της Επιτροπής 

        

Λίναρης Μιχαήλ 
Διοικητικός Υπάλληλος Δήμου Χίου 
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