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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ.Δ/νση
: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Β. Τσούμα
Τηλέφωνο
: 2613 613 517
Email
: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
Αριθ. Αποφ. 27/2022
Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10
10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα στις 19/04/2022 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών
32 & Αμερικής), και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/110255/151/13-04-2022 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις των 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν.
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – Αντιπρόεδρος (τηλεδιάσκεψη)
ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας (τηλεδιάσκεψη)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (τηλεδιάσκεψη)
ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
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ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Κοσίνας Χρήστος (δικαιολογημένα απών) και ο κ. Σώζος Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος
(τηλεδιάσκεψη), ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος
Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη), ο Δ/ντης Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μάκκας
Ιωάννης (τηλεδιάσκεψη).
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου
Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης με
τίτλο: «Λήψη μέτρων για την γέφυρα του ποταμού Ευήνου», κατόπιν του αρ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/115356/156/18-04-2022 αιτήματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής
Ελλάδας» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον, λόγω των συνεπειών της ζημίας στην
καθημερινότητα των κατοίκων.
Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται
στην ημερήσια διάταξη και η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στην
εισηγήτριά του, Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κα
Αγγελοπούλου Αναστασία, η οποία αναφέρθηκε στο ως άνω αίτημα, το οποίο έχει ως εξής:






Τέσσερις μήνες μετά από την καθίζηση που υπέστη η γέφυρα του ποταμού Ευήνου στο ύψος του
Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας και η κατάσταση παραμένει εξίσου τραγική για τους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής, όπως και την πρώτη μέρα.
Παρά τις υποσχέσεις από όλους τους αρμόδιους – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Υπουργείο – για
γρήγορη αποκατάσταση της ζημιάς που έχει κόψει μια περιοχή κυριολεκτικά στα δύο, δεν έγινε μέχρι
σήμερα τίποτα.
Οι φτωχοί αγρότες της ευρύτερης περιοχής Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται σε
απόγνωση. Δεν έφτανε η εκτίναξη του κόστους παραγωγής τους λόγω των κατευθύνσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιστά εφάρμοσαν και εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις της χώρας μας,
ήρθε να προστεθεί και η καθίζηση που υπέστει η γέφυρα στον ποταμό Εύηνο και έκοψε κυριολεκτικά
την περιοχή στα δύο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν καν να φτάσουν στα χωράφια τους που
βρίσκονται κατά μήκος της κοίτης του Ευήνου. Η επιλογή που έχουν προκειμένου να βρεθούν στην
παραγωγή τους, είναι να κάνουν έναν τεράστιο – χιλιομετρικά – κύκλο. Επιλογή απαγορευτική για
αυτούς, λόγω της εκτίναξης της τιμής του πετρελαίου κίνησης ήδη από την περσινή χρονιά. Γι’αυτό,
διέρχονται με τα μηχανήματά τους μέσα από το ορμητικό ποτάμι, βάζοντας την ίδια τους τη ζωή
καθημερινά σε κίνδυνο. Βεβαίως, ακόμα και αυτή η λύση ανάγκης δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι
συγκεκριμένοι παραγωγοί ουσιαστικά, δεν έχουν πρόσβαση στα χωράφια τους!
Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου που εδρεύουν στο Ευηνοχώρι και προέρχονται από όλα τα
γύρω χωριά της περιοχής, αναγκάζονται να διασχίζουν την ετοιμόρροπη γέφυρα για να φτάσουν στο
σχολειό τους, βάζοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, ακόμα και τη ζωή τους καθημερινά.
Έχοντας κατά νου ότι ο ποταμός Εύηνος χωρίζει μια περιοχή με 5 δημοτικά διαμερίσματα (Γαλατάς με
1600 κατοίκους, Περιθώρι με 300 κατοίκους, Ευηνοχώρι με 2000 κατοίκους, Άγιος Γεώργιος με 800
κατοίκους και Κουδούνι με 200 κατοίκους), γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η μεταξύ των κατοίκων
επικοινωνία έχει καταστεί σχεδόν απαγορευτική αφού δεν υπάρχει καν συγκοινωνία που να συνδέει
αυτά τα χωριά μεταξύ τους αλλά και με την πρωτεύουσα του νομού, το Μεσολόγγι.
Το περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε:
1.
Να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης της σιδερένιας γέφυρας (ίσως
και η τοποθέτηση νέας σιδερένιας γέφυρας τύπου Μπέλεϋ) αλλά και οι εργασίες για την κατασκευή
της οδικής γέφυρας.
2.
Να υπάρξει άμεση αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των Κοινοτήτων Γαλατά και
Ευηνοχωρίου με την κατασκευή πρόχειρου δρόμου διέλευσης των αγροτικών μηχανημάτων.
3.
Να αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες αγρότες που εδώ και τέσσερις μήνες (από την
καταστροφή δηλαδή της γέφυρας στις 16/12/2021) αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στα χωράφια
τους
4.
Να υπαχθούν οι μαθητές της Τρίτης (Γ) Λυκείου του σχολείου της περιοχής (πρόκειται για 7
μαθητές) στο Ειδικό Καθεστώς όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος
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Στη συζήτηση του θέματος συμμετείχαν:


Ο κ. Σακαρέλος Κωνσταντίνος, μέλος της «Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατοίκων

Γαλατά – Περιθωρίου», ο οποίος ζήτησε και έλαβε το λόγο.


Ο κ. Τραχύλης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος του Δήμου Ναυπακτίας, ο οποίος ζήτησε και έλαβε

το λόγο.


Ο κ. Μαργαρίτης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου, ο οποίος

ζήτησε και έλαβε το λόγο.


Ο κ. Παππάς Χάρης, μέλος της «Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατοίκων Γαλατά –

Περιθωρίου».


Ο κ. Δαδάκης Γιώργος, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Περιθωρίου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,
την εισηγήτρια, τους ειδικούς αγορητές και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις
τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης της σιδερένιας γέφυρας

αλλά και οι εργασίες για την κατασκευή της οδικής γέφυρας.
2.

Να υπάρξει άμεση αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των Κοινοτήτων Γαλατά και

Ευηνοχωρίου με την κατασκευή πρόχειρου δρόμου διέλευσης των αγροτικών μηχανημάτων.
3.

Να αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες αγρότες που εδώ και τέσσερις μήνες (από

την καταστροφή δηλαδή της γέφυρας στις 16/12/2021) αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στα
χωράφια τους.
4.

Να υπαχθούν οι μαθητές της Τρίτης (Γ) Λυκείου του σχολείου της περιοχής (πρόκειται

για 7 μαθητές) στο Ειδικό Καθεστώς όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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