
ΘΕΜΑ: Προβλήµατα Νοµού Εύβοιας, αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  

  

ΣΧΕΤ: α.  Το Α.Π. 3074/16-10-2009 έγγραφό µας 

          β.   Το Α.Π. 3735/23-12-2009 έγγραφό µας 

 

Στη συνάντηση που είχαµε µαζί σας, την 30η Νοεµβρίου του 2009 (οι δύο 

βουλευτές και ο Νοµάρχης), συνεννοηθήκαµε για ενέργειες που θα γίνουν από τη 

δική σας πλευρά σε συγκεκριµένα θέµατα όπως η άµεση υπογραφή συµβάσεων σε 

σηµαντικά για το Νοµό προβλήµατα, αφού δεν υπήρχε εµπόδιο για την υπογραφή, 

όπως και η αντιµετώπιση των πιο κάτω προβληµάτων:  

- Ανάθεση υπολειπόµενων µελετών της παράκαµψης Χαλκίδας για την 

ολοκλήρωση της κατά τµήµατα, µε παράλληλη δέσµευση πιστώσεων από 

το ΕΣΠΑ για το έργο. 

- Υπογραφή της σύµβασης κατασκευής της παράκαµψης Βασιλικού, αφού 

είχαν ολοκληρωθεί όλες οι προσυµβατικές διαδικασίες. 

- Ένταξη της παράκαµψης Αµαρύνθου για την κατασκευή του έργου από 

Εθνικούς πόρους. 
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-  Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 

-  Υπ/ργό Υποδοµών  Μεταφορών και ∆ικτύων  

κ. ∆. Ρέππα 
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και Ναυτιλίας  
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- Αντιµετώπιση των µεγάλων καταστροφών των πληµµυρών της 11ης και 12ης 

Σεπτεµβρίου 2009. 

Αναζήτηση λύσεων για την εξασφάλιση πιστώσεων για την κατασκευή: 

1) Του Νέου  Νοσοκοµείου που έχει υπογεγραµµένη σύµβαση κατασκευής, 

από την προηγούµενη  Κυβέρνηση, έγινε µάλιστα και τελετή θεµελίωσης, 

χωρίς να έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα µε εξασφαλισµένες πιστώσεις. 

2) Ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγµατος «Σέττα – Μανίκια»  η 

κατασκευή του οποίου έχει ξεκινήσει από το Β΄ΚΠΣ, από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αναληφθεί η ολοκλήρωση 

από το πρώην  ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3) Επιτάχυνση των µελετών του βόρειου τµήµατος του βασικού άξονα του 

Νοµού (Ψαχνά – Ιστιαία- Αιδηψός) και των τµηµάτων που υπολείπονται στο 

νότιο άξονα µε την εξασφάλιση χρηµατοδότησης είτε από το ΕΣΠΑ είτε από 

Εθνικούς πόρους και ΕΣΠΑ µαζί, όπως κρίσιµης σηµασίας τµήµατα του 

Επαρχιακού οδικού δικτύου και την κατασκευή των αναγκαίων λιµενικών 

έργων  (Μαντούδι , Μαρµάρι, Κύµη, Χαλκίδα). 

 

Κύριε Υφυπουργέ,  

Όπως γνωρίζετε ο Νοµός της Εύβοιας βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, σε 

συνεχείς Κινητοποιήσεις, γιατί είναι αδιανόητο να χάνονται κάθε χρόνο δεκάδες 

ανθρώπινες ζωές, να βρισκόµαστε µόνιµα στις πρώτες θέσεις ατυχηµάτων και θανάτων 

και η κεντρική εξουσία να αδιαφορεί:  

Στη συνάντησή  µας πειστήκαµε ότι έχετε γνώση των προβληµάτων του Νοµού 

και ότι µε ειλικρίνεια αντιµετωπίζετε την κατάσταση. 

∆εν δικαιολογείται όµως να έχει περάσει χρόνος µεγαλύτερος του µηνός και να 

µην έχουν γίνει τα απλούστερα, όπως είναι η υπογραφή των δύο συµβάσεων και των 

επειγόντων προβληµάτων, ενώ θα έπρεπε  να έχει προγραµµατιστεί  και επίσκεψη στο 

Νοµό όπως συµφωνήσαµε. 

Ζητάµε να προχωρήσετε άµεσα στις υπογραφές των συµβάσεων, αλλά και στη 

δροµολόγηση όλων των συµφωνηθέντων. 

Ζητάµε επίσης, να ενηµερωθούµε άµεσα για τυχόν προβλήµατα και εµπόδια, 

γιατί πιστεύουµε ότι οι σχέσεις της Κυβέρνησης µε τους φορείς πρέπει να είναι 

πάντοτε ειλικρινείς και καθαρές.    

                                                     Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
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