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          Στη Λαμία, σήμερα 21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 231623/801 /15.10.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  16ο 

Η.Δ. 
Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 
2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των 
πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ 
(Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 06). 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
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➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, 

Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 

Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκλέτσος Απόστολος √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Δαύρης Ανδρέας √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δούρος Χρήστος √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δρένιος Σωτήριος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Καρύκα Άννα √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Κοντου Πηνελόπη √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Πατσιούρας Γεώργιος √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Σιαλμάς Βασίλειος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδάς Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

19 1 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √
0

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
6 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά 

Ελλάδα"
1 0

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"
1

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

10 1

3 0

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα οκτώ (48), (βάσει της αρ. πρωτ. 
192100/607/27.08.2019 αίτησης του κ. Σταμάτη Γκάβαλη εκκρεμεί η ορκωμοσία του) ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα 
Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Απών κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν ο κ. Χαράλαμπος 
Γιώτης, καθώς κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε από την 
συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επειδή κατά την τοποθέτησή του διακόπηκε η σύνδεση 
internet με αποτέλεσμα να μην μεταδοθεί ζωντανά. Επίσης, απών κατά τη συζήτηση και ψήφιση 
του συγκεκριμένου θέματος ήταν και ο κ.  Κων/νος Μπασδέκης καθώς αποχώρησε  μετά τη 
συζήτηση και ψήφιση του 13ου θέματος 
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Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 
16ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ. Σπανό, ο οποίος 
έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 230649/2194/15.10.2019  εισήγησή του και 
ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
 
ΣΧΕΤ.:  1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
3. Η Αριθμ. 74455/29-12-2010 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. «Καθορισμός 

των ποσοστών κατανομής των πόρων που αφορούν στις 
περιφερειακές ενότητες». 

4. Το με αρ. Πρωτ.225/230342/15-10-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

 
  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Με την αριθ. 14/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η κατάρτιση 
(τροπ.00),  με την 50/2019 απόφαση εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση (τροπ.01) , με την αρ. 82/2019 
εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση (τροπ 02)με την αρ. 133/2019 εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση (τροπ 
03)  με την αρ. 175/2019 εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση (τροπ. 04) και με την αρ. 225/2019 
εγκρίθηκε η 5η τροποποίηση (τροπ. 05) του  προγράμματος που χρηματοδοτείται από 
παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές 
δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ). 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων, τις πιστώσεις του προγράμματος  των 
Περιφερειακών ΚΑΠ για το 2019, 

2. Τα με αρ, πρωτ.  2225/230342/15-10-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με το οποία προτείνεται η ένταξη ενός νέου έργου 
με τίτλο:  

‘’ΕΚΘΕΣΗ CENTRAL GREECE WINE FAIR’’, προϋπολογισμού 6.200€ καθώς  
συγκεκριμένη δράση θα συμβάλει ουσιαστικά στην ομαδική παρουσίαση και προβολή των 
οινοποιείων της Κεντρικής Ελλάδας και θα αναδείξει τα υψηλά χαρακτηριστικά  καθώς και την 
μοναδικότητα των κρασιών της περιοχής, 

      
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
  
Την έγκριση της 6ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των 
πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ 
(Περιφερειακοί ΚΑΠ), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο αναλυτικό  πίνακα έργων, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. 
 
Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η ένταξη ενός νέου έργου όπως αυτό εμφανίζεται στον 
συνημμένο πίνακα: 
 
Συνημμένα 

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ - ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  
από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν 
επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ) - τροπ.06/ 2019 
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Κατά τη διαλογική συζήτηση, οι επικεφαλής των παρατάξεων «Στερεά… Υπεροχής!» κ. 
Δημήτρης Αναγνωστάκης και «Ελεύθερη Στερεά» κ. Αντώνιος Βούλγαρης τοποθετήθηκαν 
σχετικά με την αποτίμηση της προσφοράς των δράσεων προβολής και εκθέσεων στις οποίες 
συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο κ. Χρήστος Δούρος από την παράταξη «Ενωτική 
Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος» και λόγω απουσίας του επικεφαλής της παράταξης 
κ. Γκλέτσου Απόστολου, ανέφερε ότι η παράταξη τοποθετείται κατά του θέματος. Η επικεφαλής 
της παράταξης «Πατρίδας μας η Στερεά» κ. Κατερίνα Μπατζελή, ανέφερε ότι για τη στήριξη 
δράσεων πολιτισμού υπάρχει διασπορά  χρηματικών πόρων και σημείωσε επιφύλαξη  ως προς 
τον τρόπο και  αν επιτρέπονται τέτοιες κινήσεις, και τόνισε την ανάγκη να ελεγχθεί αν υπάρχει η 
δυνατότητα της παρακράτησης 20% από τις Περιφερειακές Ενότητες. Τοποθετήθηκε κατά της 
όποιας τροποποίησης από παρακράτηση 20%, αν δεν αφορά επενδυτικές δαπάνες. Ο κ. 
Αναστάσιος Χρονάς από την παράταξη  «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» ανέφερε ότΙ 
επενδυτική δαπάνη αμφισβητείται αν είναι η συμμετοχή σε έκθεση και εκ μέρους της παράταξής 
του τοποθετήθηκε κατά της εισήγησης.  Επίσης, η κ. Νίκη Πολυζώη επικεφαλής της παράταξης 
«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» έθεσε το ερώτημα με ποια νομοθεσία γίνεται η 
συγκεκριμένη παρακράτηση. Ο κ. Αριστείδης Τασιός έλαβε το λόγο και απάντησε στον κ. 
Δημήτρη Αναγνωστάκη ότι για το θέμα της απόδοσης των δράσεων θα μπορούσε η αντίστοιχη 
απάντηση να έρθει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε από όσους χειρίζονται τα 
θέματα τουρισμού ,ενώ για το θέμα της απορρόφησης η απάντηση απορρεί από τον πίνακα της 
εισήγησης συγκρίνοντας τις στήλες « Υπόλοιπο προς αποπεράτωση» και «Σύνολο Πιστώσεων» 
 
Ο Πρόεδρος, κ.Ηλίας Σανίδας,  στη συνέχεια έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και ρώτησε αν 
υπάρχει άλλη πρόταση. 
 
Από την παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» η κ. Κατερίνα Μπατζελή και ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος 
επέμειναν στην καταμέτρηση  ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, κ Ηλίας Κυρμανίδης  
πρότεινε ονομαστική ψηφοφορία.  
 
Ο Πρόεδρος, κ.Ηλίας Σανίδας, ανέφερε ότι δεν υπήρχε εναλλακτική πρόταση και με νόμο 
Θεοδωρικάκου ψηφίζεται η δημοφιλέστερη. 
 
Το λόγο έλαβε ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός, ο οποίος ανέφερε ότι «με βάση την κείμενη 
νομοθεσία τροποποίηση τεχνικών προγραμμάτων, τροποποίηση προϋπολογισμών υπάρχει η 
διαδικασία της κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων. Γίνεται η ψηφοφορία, αν κάποια πρόταση 
από τις εναλλακτικές που κατατίθενται συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία εγκρίνεται, αν όχι, 
οι δυο δημοφιλέστερες προτάσεις περνάνε σε δεύτερο γύρο  και με απλή πλειοψηφία, όποια δηλ 
έχει τις περισσότερες ψήφους εγκρίνεται ως απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτή τη 
στιγμή δεν κατατέθηκε κάποια εναλλακτική πρόταση» 
 
Το λόγο έλαβε ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης ο οποίος ανέφερε ότι νωρίτερα είχε ρωτήσει ποια είναι 
η διαδικασία τροποποίησης του προϋπολογισμού , ενώ συμπλήρωσε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα 
υπήρξε σχετική εγκύκλιος και υπήρχε ερώτημα στην υπηρεσία που εργάζεται ο ίδιος, αν ισχύει 
και για τις αναμορφώσεις. Έθεσε το θέμα, ότι όταν θα ετοιμάζονται οι εισηγήσεις από τις 
υπηρεσίες και θα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή να κοινοποιούνται και στις 
παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να προετοιμάζονται οι εναλλακτικές 
προτάσεις, διαφορετικά να αποσυρθούν όλα τα θέματα του τεχνικού προγράμματος και 
τροποποιήσεων του προϋπολογισμού. Και λέγοντας αυτό, ανέφερε ότι δεν θα συμμετέχει στο 
εξής σε καμία συζήτηση τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος και αν 
συνεχιστεί η συζήτηση θα προσφύγει σε όλα τα αρμόδια όργανα.  
 
Ο κ. Δούρος από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση  Απόστολος Γκλέτσος»  ανέφερε 
ότι αν το λευκό δεν προσμετράται στις αρνητικές ψήφους η παράταξη τοποθετείται κατά.  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Eγκρίνει την 6η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 
20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές 
δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 06), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 8 του Ν. 4623/2019, [ΦΕΚ-Α΄134/2019], όπως την εισηγήθηκε ο κ. 
Περιφερειάρχης και σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο αναλυτικό πίνακα έργων ο 
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης. 
Ειδικότερα : 
Υπέρ της εισήγησης και της έγκρισης της 6ης τροποποίησης ψήφισαν οι δεκαεννέα 
(19)  Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Παράταξης  «Επιμένουμε στην 
Καρδιά της Ελλάδας», ενώ κανένας άλλος επικεφαλής περιφερειακής παράταξης δεν 
κατέθεσε εναλλακτική πρόταση, που να συνοδεύεται από εισήγηση της αρμόδιας 
τεχνικής υπηρεσίας, όπως απαιτούν οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 Ν.4623/2019.  
Κατά ψήφισαν τα υπόλοιπα είκοσι επτά (27) παρόντα μέλη και συγκεκριμένα οι 
παρόντες σύμβουλοι της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος 
Γκλέτσος», της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!», της Παράταξης «Πατρίδα μας η 
Στερεά», της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», της Παράταξης 
«Ελεύθερη Στερεά» και της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα». 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                 ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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