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Θέμα: Αίτημα για κήρυξη της περιοχής της Δ.Ε. Νηλέως του Δήμου μας σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Σχετ.: Η με αρ.πρωτ.: 6923/30-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΑΧ46ΜΚ6Π-ΦΝΝ) απόφαση Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Κατόπιν προφορικής μας συνεννόησης την Κυριακή 30/09/2018 και ώρα 10:00 έγινε
προφορικό αίτημα του Δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας για την κήρυξη
των Δημοτικών Ενοτήτων Κηρέως & Ελυμνίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας
των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή μας.
Το απόγευμα της Κυριακής 30/09/2018 επιδεινώθηκαν σοβαρά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα και επεκτάθηκαν και στη Δημοτική Ενότητα Νηλέως του Δήμου μας, με
αποτέλεσμα τη Δευτέρα 01/10/2018 και την Τρίτη 02/10/2018 να διαπιστωθούν
σοβαρές πλημμυρικές καταστροφές και στη Δημοτική Ενότητα Νηλέως.
Συγκεκριμένα, προκλήθηκαν ζημιές:
Α. Στο Οδικό δίκτυο:
α. Συνδετήριος δρόμος παραλίας Αγίας Άννας (Αγκάλη) προς παραλία Αχλαδίου
(Φραγκάκη) είναι απροσπέλαστος διότι έχει υποστεί καθίζηση – κατολίσθηση
εδάφους σε μήκος (50) πενήντα περίπου μέτρων και απαιτείται τεχνικό έργο γιατί
υπάρχει πλήρης αδυναμία για πρόχειρη παράκαμψη ή προσωρινή αποκατάσταση
του δρόμου στην υπάρχουσα όδευση.
β. Ο δρόμος από Αχλάδι προς παραλία Αχλαδίου (Φραγκάκη) σε μήκος τριών (3)
χιλιομέτρων υπάρχουν σημειακά καθιζήσεις του δρόμου και κατολισθήσεις πρανών
κλείνοντας τελείως και απομονώνοντας τα χωριά επί δύο συνεχόμενες ημέρες.
γ.
Ο δρόμος από Αχλάδι προς Κοτσικιά υπάρχουν καθιζήσεις και κατολισθήσεις σε
μήκος δύο (2) χιλιόμετρα, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω δρόμο.
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Ο δρόμος από τον επαρχιακό δρόμο Χαλκίδας – Ιστιαίας προς Κοτσικιά υπάρχουν
καθιζήσεις και κατολισθήσεις σε μήκος πέντε (5) χιλιομέτρων, όπως περιγράφεται
στον ανωτέρω δρόμο.
Εντός των οικισμών παραλία Αχλαδίου (Φραγκάκη), παραλία Αγίας Άννας (Αγκάλη)
και παραλία Κοτσικιά (Λουτρό) οι εσωτερικοί δρόμοι των οικισμών και κυρίως οι
παραλιακοί δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις με υποχώρηση του εδάφους που
καθιστούν τη διέλευση απροσπέλαστη.
Στο Δίκτυο ύδρευσης:
Καταστροφή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αγίας Άννας
Διακοπή υδροδότησης στους οικισμούς Αχλαδίου και Κοτσικιά λόγω ζημιών στο
ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΔΗΕ από κατολισθήσεις.
Υπερχείλιση των χειμμάρων Φακιδόρεμα, Αχλαδοπόταμος κ.α. στην παραλία
Αγίας Άννας (οικισμό Αγκάλης), στην παραλία Αχλαδίου (Φραγκάκη), στην παραλία
Κοτσικιά (Λουτρό) και στον οικισμό Αχλαδοπόταμο, Δημοτικής Ενότητας Νηλέως, οι
οποίοι πλημμύρισαν περίπου (45) σαράντα πέντε οικίες και (12) δώδεκα
επιχειρήσεις.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως κηρυχθεί και η Δημοτική Ενότητα
Νηλέως του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης
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