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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΗΣ  27ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021 

 

Στη  Λαμία, σήμερα  Τετάρτη 27.01.2021 και ώρα 10:00 π.μ πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση (Τακτική) 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021, η οποία έλαβε χώρα δια 

τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), 

σύμφωνα α) με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ  Α’ 55),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) ,  β) την 

αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα και   γ) 

το με αρ. πρωτ. 33954/02.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού 

του ΥΠΕΣ,  και στην οποία ελήφθησαν οι αποφάσεις από 1 έως και 16  ως ακολούθως: 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Ηλίας Σανίδας, ενημέρωσε το Σώμα για την ύπαρξη 

μίας πρότασης έκδοσης ψηφίσματος  η οποία είναι: 

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά»,  με θέμα:  

«ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΣ.» 

Κατόπιν της ανωτέρω ανακοίνωσης ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα όπως αυτό με απόφασή του 

εγκρίνει την εισαγωγή της πρότασης έκδοσης ψηφίσματος προκειμένου να συζητηθεί μετά το τέλος 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας  

Απόφαση 
1 

 

 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, αποδέχεται την πρόταση του 

Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Ηλία Σανίδα, και εγκρίνει την εισαγωγή της 

ανωτέρω πρότασης έκδοσης ψηφίσματος προκειμένου να συζητηθεί μετά το τέλος 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 
                                  
                              ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, o Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και οι 

επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων συμφώνησαν στην εισαγωγή τεσσάρων επερωτήσεων 

σχετικά με την εκτεταμένη εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ως έκτακτο θέμα συζήτησης, και ο Πρόεδρος 

του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Ηλίας Σανίδας, ενημέρωσε αντίστοιχα το Σώμα για την ύπαρξη ακόμη 

τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης  λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτών. Συνολικά 

προτάθηκαν για εισαγωγή τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερησίας διάταξης τα οποία είναι:  

Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Προ ημερησίας συζήτηση σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών 

πάρκων, κατόπιν της υποβολής τεσσάρων επερωτήσεων. 

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο 

(2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών  για την Π.Ε. 

Βοιωτίας. 



Θέμα 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο 

(2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών  για την Π. Ε. 

Εύβοιας 

Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 

2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 

Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 

Απόφαση 
2 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, αποδέχεται την πρόταση του 

Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλία Σανίδα  και εγκρίνει την εισαγωγή των 

ανωτέρω  τεσσάρων (4), εκτός ημερήσιας διάταξης, θεμάτων  προκειμένου να συζητηθούν 

πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω  του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτών.   

 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
 

 

Θέμα   1ο 

Ε.Η.Δ. 
Προ ημερησίας συζήτηση σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, κατόπιν της 

υποβολής τεσσάρων επερωτήσεων. 

Εισηγητές Οι τέσσερεις Περιφερειακοί Σύμβουλοι που κατέθεσαν τις αντίστοιχες επερωτήσεις: κ. 

Θεοδώρα Ακριώτου, κ. Αντώνιος Βούλγαρης, κ. Νίκη Πολυζώη, κ. Άννα Καρύκα.  

Απόφαση 
3 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την έκδοση ενός κοινού 

κειμένου θέσεων-ψηφίσματος σχετικά με την εκτεταμένη εγκατάσταση αιολικών πάρκων, 

κατόπιν πρότασης από τον κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, και  το πλήρες κείμενο θα 

συνταχθεί και θα δημοσιευτεί προσεχώς.   

 

 

Θέμα   2ο 

Ε.Η.Δ. 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο 

πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών  για την Π.Ε. Βοιωτίας 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας, κ. Φανή Παπαθωμά 

Απόφαση 
4 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την πρόσληψη 
τεσσάρων (4) ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, για το 
πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

Α/α Αριθμός ατόμων Ειδικότητα 

1 Ένα (1) ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

2 Ένα (1) ΔΕ Διοικητικού 

3 Δύο (2) ΥΕ Εργατών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Θέμα   3ο 

Ε.Η.Δ. 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο 

πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών  για την Π. Ε. Εύβοιας 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας, κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης 

Απόφαση 
5 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την πρόσληψη έξι (6) 

ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, για το πρόγραμμα 

απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α Αριθμός ατόμων Ειδικότητα 

1 Ένα (1) ΔΕ Εργοδηγών 

2 Ένα (1) ΔΕ Οδηγών 

3 Ένα (1) ΔΕ Συντηρητών  

4 Τρία (3) ΥΕ Εργατών 
 

 
 

Θέμα   4ο 

Ε.Η.Δ. 
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός. 

Απόφαση 
6 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την τροποποίηση του 
πίνακα υποέργων στον ενάριθμο 2017ΕΠ56600003, με την ένταξη ενός (1) νέου υποέργου 
με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)”, 
προυπολογισμού 110.000,00 .Διαχειριστής έργου στο ενάριθμο έχει οριστεί το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης το οποίο και θα διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές .  

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 
ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 
 

Θέμα  1ο 

Η.Δ. 
Διαβίβαση της με αριθμό 1741/22.12.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣτΕ περί 
Παραπομπής λόγω αρμοδιότητας και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 176 παρ. 1 
περίπτωση θ του Ν. 3852/2010 από την Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο ΠΣτΕ – με θετική εισήγηση - του με αριθμό 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
της 48ης συνεδρίασης της 22ης Δεκεμβρίου του 2020 της Επιτροπής  “Διορισμός 
πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το από 1 Oκτωβρίου 
2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς που έχει ανακύψει με την κοινοπραξία, με 
την επωνυμία “Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”» 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός. 

Απόφαση 
7 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει I.- Να γίνει αποδεκτό 

το από 1 Οκτωβρίου 2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυσης διαφοράς που έχει ανακύψει με 

την κοινοπραξία με την επωνυμία “Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ 

ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”  

II.- Βάσει της 1741/22.12.2020 απόφασης ΟΕ με την οποία έχει παρασχεθεί στο Δικηγόρο 

Λουκά Καρρά του Ιωάννη, Δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 186], κάτοικο Λιβαδειάς, 

επί της οδού Σπυρίδωνος 3, η ειδική ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα, να παραστεί ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και ειδικότερα ενώπιον της Εισηγήτριας Δικαστού του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που ορίσθηκε κατ’ άρθρο 126Β ΚΔΔ, προκειμένου να 

εκπροσωπήσει την “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” στη διαδικασία επίτευξης ενδοδικαστικής 

επίλυσης διαφοράς, που εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, μετά την άσκηση 



της από 18 Ιουνίου 2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ157/18 Ιουνίου 2020 

αγωγής της, 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, εγκρίνει να του παρέχει την ειδική εντολή, 

για:  

Α.- να δηλώσει για λογαριασμό της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” ότι : 1) αποδέχεται 

την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς και συνομολογεί την ιστορική βάση της αγωγής ως 

προς την αξίωση της ενάγουσας, 2) αποδέχεται τη δήλωση της ενάγουσας εταιρίας ότι 

περιορίζει το αίτημά της ως προς το κεφάλαιο της αγωγής, που πλέον ορίζεται στο ποσό των 

320.000 ευρώ  3) αποδέχεται την παραίτηση της ενάγουσας εταιρίας από τις λοιπές αξιώσεις 

της για επιδίκαση νομίμων τόκων,  

Β.- να υπογράψει για λογαριασμό της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” το πρακτικό 

διεξαγωγής της κοινής συνάντησης των διαδίκων και την απόφαση ενδοδικαστικής επίλυσης 

της διαφοράς, με την οποία οι διάδικοι θα συναποδεχθούν την υποχρέωση της “Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας” να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το ποσό των 320.000 ευρώ, χωρίς 

την καταβολή τόκων επ’ αυτού, σε 25 δόσεις και  

Γ.- να του παρασχεθεί η εντολή να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξη 

της ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με την ενάγουσα εταιρεία βάσει της αρ. 

1741/22.12.2020 απόφασης της ΟΕ.  

 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

     Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας ενημέρωσε το Σώμα για την παρέλευση 
τεσσάρων (4)  ωρών από την έναρξη της συνεδρίασης, και στο σημείο αυτό, πρότεινε στο Σώμα  να 
εγκρίνει με  απόφασή του την παράταση της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα. 
Απόφαση 

8 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, αποδέχεται την πρόταση του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλία Σανίδα και εγκρίνει την παράταση της 
χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Θέμα  2ο 

Η.Δ 

Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 
2021 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός. 

Απόφαση 
9 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την  πρώτη τροποποίηση 
του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021, σύμφωνα με τον 
σχετικό αναλυτικό πίνακα έργων/μελετών της αντίστοιχης αναλυτικής εισήγησης.  

 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

Θέμα  3ο 

Η.Δ 
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου, στην Επαρχιακή 
οδό 33 Λαμία – Γοργοπόταμος – Παύλιανη και στην Π.Ε.Ο Λαμίας – Στυλίδας – Ράχες 
[κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων επί των οδών: α) Αθηνών και Κύπρου, β) Φραντζή και 
Ελευθερίας και γ) Παπαποστόλου και Αρκαδίου. 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ,κ. Φάνης  Σπανός. 

Απόφαση 
10 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στην Ε.Ο. 38  Λαμίας – Καρπενησίου, Επαρχιακή οδό 33 Λαμία – Γοργοπόταμος – 
Παύλιανη και στην Π.Ε.Ο Λαμίας – Στυλίδας – Ράχες [κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων επί 
των οδών: α) Αθηνών και Κύπρου, β) Φραντζή και Ελευθερίας και γ) Παπαποστόλου και 
Αρκαδίου].   



 

Θέμα  4ο 

Η.Δ 

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής 

Κυκλοφορίας). 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας, κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης. 

Απόφαση 
11 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στο τμήμα της επαρχιακής οδού Νο 36 Μουρίκι – Δροσιά από τη θέση Αγία Παρασκευή μέχρι την 

είσοδο της Κοινότητας Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής 

Κυκλοφορίας) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/2014) και 

ισχύει σήμερα, καθώς και την υπ’ αρ. ΔΟΥ/οικ/ 220/15-01-2015 (ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ) Εγκύκλιο του 

Γενικού Δ/ντη Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Θέμα  5ο 

Η.Δ 

Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών  και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την  εκδήλωση σεισμικών 

φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ». 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός. 

Απόφαση 
12 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει σύμφωνα με τα άρθρα 

174 και 163 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, το σχέδιο για την Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, που συνέταξε 

η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής, σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών λόγω και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την 

εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ». 

 
 
 
 
 

Θέμα  6ο 

Η.Δ 
Λήψη απόφασης για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 
53/τ.Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις». 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός. 

Απόφαση 
13 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει Ι. τη λήψη απόφασης για 

τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στον οποίο 

δύναται να συμμετέχουν ως μέτοχοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας. 

Με τη λήψη της απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την αξιοποίηση της 

δυνατότητας ίδρυσης Αναπτυξιακού Οργανισμού, το θέμα θα επανέλθει σε αυτό, εντός του 

χρονοδιαγράμματος που ορίζει ο νόμος, για έγκριση: 

i) της σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

ii) της σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιμότητας,  

iii) του σχεδίου καταστατικού,  

καθώς και για τον ορισμό µελών, εκπροσώπων στο ποσοστό της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 

Θέμα  7ο 

Η.Δ 

Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός. 

Απόφαση 
14 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει Α) την αποδοχή της 
έκτακτης επιχορήγησης των Περιφερειών της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών 
τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (υπ’ αριθμ. 
88523/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ5Λ46ΜΤΛ6-Ο1Υ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως) και 
Β)την 1η Τροποποίηση του Π/Υ οικονομικού έτους 2021, όπως αναλύεται στην εισηγητική 
έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αντίστοιχης εισήγησης. 
 
 
 

Θέμα  8ο 

Η.Δ 
Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, έτους 2021. 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας , κ. Φάνης  Σπανός. 

Απόφαση 
15 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα 

Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2021, τα οποία θα καλύψουν βασικές 

λειτουργικές ανάγκες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της αντίστοιχης 

εισήγησης. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 

Προϋπολογισμού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
 

1ο 
Ψήφισμα 

Ε.Η.Δ. 

  
«ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΣ» 

Εισηγητής Περιφερειακή Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» 
Απόφαση 

16 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την έκδοση κειμένου 
ψηφίσματος όπως αυτό προτάθηκε από την Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά» για την 
«παρενόχληση και κακοποίηση γυναικών: ο ρόλος της αυτοδιοίκησης». 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 


