
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
            

Γραφείο Περιφερειάρχη

Λαμία, 1 Οκτωβρίου 2019

Με αποφάσεις για βελτίωση των υποδομών και την ποιότητα ζωής
το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

 
Σε κλίμα συναίνεσης και με πλούτο αποφάσεων για νέα έργα, δράσεις και θεσμικές 
λειτουργίες ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση (7η Τακτική) της νέας Περιφερειακής 
Αρχής τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου.
 
Αρχικά συζητήθηκε το προσφυγικό ζήτημα που βρίσκεται σε έξαρση και συμφωνήθηκε 
να εκπονηθεί περιφερειακός σχεδιασμός σε συνεργασία με τις Περιφερειακές 
Παρατάξεις, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στόχο την αλληλέγγυα 
συνεισφορά και την ασφαλή συμμετοχή της Περιφέρειάς μας στο μείζον εθνικό ζήτημα.
 
Περαιτέρω, αποφασίστηκε η σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης και Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 
οποίες ανατέθηκαν αρμοδιότητες με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
Περιφέρειας.
 
Επίσης, αποφασίστηκε η ένταξη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και 
αποκατάστασης από την πυρκαγιά του Αυγούστου στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, 
προϋπολογισμού περίπου 1.700.000 ευρώ.
 
Εγκρίθηκαν οι προγραμματικές συμβάσεις για μελέτες αστικής αναβάθμισης του Δήμου 
Τανάγρας, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 700.000 ευρώ.
Ακόμη, οι προγραμματικές συμβάσεις των έργων «Δημοτική Οδός Κοιν. Κοκκίνου – 
Τμήμα από Ακραίφνιο προς Σκροπονέρια» με το Δήμο Ορχομενού, προϋπολογισμού 
1.401.500 ευρώ και του έργου «Αποκατάσταση Τμήματος Προσήνεμου Μόλου 
Κυμασίου» με τον Οργανισμό Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε., προϋπολογισμού 370.000 ευρώ.
 
Τέλος, εγκρίθηκαν περίπου 40.000.000 ευρώ για συντήρηση οδικού δικτύου, για 
αποχιονισμούς και καθαρισμούς ρεμάτων της Περιφέρειας για την προσεχή τριετία.
 
«Δεν σταματούμε ούτε ένα λεπτό να παράγουμε έργο. Οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν 
και εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε, οποως κάναμε πάντα, να βάζουμε τα δυνατά 
μας για να μπορούμε να τους κοιτάμε στα μάτια. Όμως, οι νίκες ανήκουν σε όλους. Γι’ 
αυτό, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επικεφαλής των Παρατάξεων, αλλά και σε 
όλο το σώμα, για το πνεύμα συνεργασίας και σύνθεσης που επικράτησε στην πρώτη 
μας συνεδρίαση», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός μετά το
πέρας της συνεδρίασης.   


