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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
9ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

 
 
          Στη Λαμία σήμερα Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 πμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), πραγματοποιήθηκε η 9η Συνεδρίαση 
(έκτακτη κατεπείγουσα) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, στην οποία συζητήθηκαν και 
ελήφθησαν οι Αποφάσεις υπ’ αριθμ. 307 έως και 309, ως ακολούθως : 
 
 
 
        Πριν από την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός ζήτησε την έγκριση του Σώματος για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης 
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.   
 

 
 

Απόφαση 
307 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει ομόφωνα, θεωρεί ότι 
υφίστανται οι λόγοι κατεπείγοντος που αναφέρονται στην υπ.αριθ.πρωτ. (οικ.) 236798/ 830 / 
12-10-2018 πρόσκληση για έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, λόγω των εκτάκτων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες 
που έγιναν πρόσφατα, 28/09/2018 και 29/09/2018 και απαιτείται η άμεση ικανοποίηση των 
αναγκών των πλημμυροπαθών, καθώς και για λόγους που σχετίζονται  με την 
αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων CLLD-LEADER στην Π.Ε. Ευβοίας, αλλά 
και των λοιπών προγραμμάτων την απομάκρυνση κινδύνων που δημιουργούνται από την 
έλλειψη ρευστότητας για την απώλεια κοινοτικών πόρων και συνεπώς  την ανάγκη έγκαιρης 
είσπραξης της προκαταβολής της τεχνικής βοήθειας, εντός του 2018. 

                    
 
Θέμα 1ο  Έκδοση  εγγυητικών επιστολών στα πλαίσια των προγραμμάτων CLLD-LEADER που υλο-

ποιούνται στην Π.Ε. Εύβοιας 
Εισηγητής  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός 

 
 

Απόφαση 
308 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει ομόφωνα, α) εγκρίνει την έκδο-
ση εγγυητικών επιστολών προκαταβολών υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια των εγκεκριμένων 
προγραμμάτων CLLD-LEADER για την Π.Ε. Ευβοίας, με την δέσμευση ποσού 400.000,00 
από τον τραπεζικό λογαριασμό 6579128430229 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην 
«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και β) εξουσιοδοτεί  τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας, κ. Φάνη Σπανό για την υποβολή της αίτησης έκδοσης των εγγυητικών 
επιστολών, τη σύναψη της σύμβασης για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, τη σύνα-
ψη της σύμβασης ενεχυρίασης της σχετικής απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη 
ενέργεια.  

                  
 
Θέμα 2ο  Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 

“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566. 

Εισηγητής  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος  Καραΐσκος 



Απόφαση 
309 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει την αύξηση 
του προϋπολογισμού από 6.500.000,00 € σε 8.000.000,00 € του ενάριθμου 
2014ΕΠ56600011 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566, 
σύμφωνα με το σχετικό  πίνακα υποέργων.  
Ο αριθμός των υποέργων καθώς και οι προϋπολογισμοί τους δύναται να επικαιροποιούνται 
ανάλογα με τις ανάγκες  που προκύπτουν, μέσα στα όρια του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του έργου. Υπόλογος στα έργα έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης, που θα διενεργήσει και τις σχετικές πληρωμές.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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