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Θέμα 54ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:
69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού,(από την έναρξη μέχρι και το 31ο τακτικό
θέμα της συνεδρίασης και από το 46ο τακτικό θέμα έως τη λήξη της συνεδρίασης) και
προεδρεύοντος (από το 32ο τακτικό θέμα ως το 45ο ) του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της
(ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ.(οικ.) 227753/1685/30-10-2020 πρόσκλησης, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
.............................................................................................................................................................

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της

εφαρμογής “e-presence”,στην αίθουσα συνεδριάσεων , στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε ο κ. Βασίλειος Σιαλμάς ενώ μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο
Πρόεδρος οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη
Αικατερίνη Καλαντζή,Κων/νος Αποστολόπουλος,Μαρία Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος, Δημήτριος
Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή,(παρούσα από την αρχή της συνεδρίασης έως τη συζήτηση
του τακτικού θέματος 30), ο Νικόλαος Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωσε την κα Μπατζελή από το
τακτικό θέμα 31 έως τη λήξη της συνεδρίασης και ο Αναστάσιος Χρονάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού,
στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΔΑ: ΩΑΧΖ7ΛΗ-ΞΟΟ
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Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence” και
2. Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
3. Η κα Μέγκου Αγλαΐα,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.
4.Η κα Σωτηρίου Αδαμαντίνη,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Εύβοιας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

.............................................................................................................................................................

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 54ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224314/6807/27-10-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό ενώ οι κ.κ. Μπέτσιος και Αναγνωστάκης
καταψήφισαν με την επισήμανση να τοποθετηθούν αναλυτικά και εκτενέστερα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως το 3ο τρίμηνο του
2020 αντανακλούν την συναίνεση σας στην κυβερνητική πολιτική, που επιβάλλει περιορισμό στις
κοινωνικές δαπάνες και φυσικά στην χρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών.
Αντανακλούν την απουσία οποιασδήποτε διεκδίκησης από μέρους της Περιφερειακής Αρχής, που
περιορίζεται σε διαβουλεύσεις, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Αποφεύγεται να σχολιάσετε πολιτικά την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για να μην φανεί η
συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και οι πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις όποιες επιλογές
καταλήγουν σε διθυραμβικές εξαγγελίες….. Για να στηρίξετε την κυβερνητική πολιτική.

 Δεν λέτε κουβέντα για το ότι το συνολικό ποσοστό εισπράξεων που αφορούν κυρίως την
Αγροτική Ανάπτυξη, έσοδα αντικαπνιστικού νόμου και επιχορηγήσεις προνοιακών
ιδρυμάτων ανήλθε σε 17% έως το Γ’ τρίμηνο έτους 2020….. Δεν καταλογίζετε πολιτικές
ευθύνες στην Κυβέρνηση που αυτή η υστέρηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν έχετε
εισπράξει έσοδα που αφορούν επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων και επιχορήγηση για το
Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας.

 Δεν σχολιάζετε πολιτικά την υστέρηση των εσόδων από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες
και δαπάνες βελτίωσης του οδικού δικτύου.

 Δεν κάνετε καμιά ουσιαστική πολιτικού χαρακτήρα αναφορά στις επιχορηγήσεις για το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Προϋπολογισμό του Π.Τ.Α. όπου το συνολικό
ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 9% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα του
Περιφερειακού Ταμείου.

 Δεν μας δίνεται κανένα στοιχείο για το Π.Τ.Α όπου ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων
έτους 2020 διαμορφώθηκε σε 60.000.000 € και οι εισπράξεις - πληρωμές έως το Γ’ τρίμηνο
έτους 2020 ανήλθαν σε 33.804.830 €.

Τελικά δεν βγάζετε κανένα συμπέρασμα για το αν η συγκεκριμένη διαχείριση κάλυψε ή όχι τις
υπάρχουσες ανάγκες του λαού και του τόπου….. αποκρύπτοντας την σκληρή πραγματικότητα.

ΑΔΑ: ΩΑΧΖ7ΛΗ-ΞΟΟ
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Για αυτούς τους λόγους….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2020 σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1493

.............................................................................................................................................................

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου
Δημήτριος Βουρδάνος
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Νικόλαος Μπέτσιος
Αναστάσιος Χρονάς

ΑΔΑ: ΩΑΧΖ7ΛΗ-ΞΟΟ
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