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Έργα συνολικού ύψους 11.314.154 €
στην Τακτική Συνεδρίαση

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 Πλήρης ενημέρωση για την πυρκαγιά της Φωκίδας και τις πλημμύρες της Εύβοιας.

 Ψήφισμα καταδίκης των δολοφονικών επιθέσεων από φασιστικά στοιχεία.

Δια ζώσης και σε θετικό και παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 13

Οκτωβρίου 2021, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων η Τακτική

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης για τους πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες

το τελευταίο εξάμηνο και μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους δεν πληρούσαν τις ανωτέρω

προϋποθέσεις ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούσαν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία.

Στην αρχή της συνεδρίασης, συζητήθηκαν:

 Τα αίτια και οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στην Π.Ε. Φωκίδας τον

Αύγουστο του 2021. Το Περιφερειακό Συμβούλιο στήριξε ομόθυμα το αίτημα του

Δήμου Δωρίδος για την ίδρυση και λειτουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ερατεινής. Ο

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας Γιώργος Δελμούζος και ο Δήμαρχος Δωρίδος
Γιώργος Καπεντζώνης μίλησαν για το ιστορικό της πυρκαγιάς, τις ενέργειες που έγιναν

την ώρα της κατάσβεσης, αλλά και για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες.

 Τα πλημμυρικά φαινόμενα της βόρειας Εύβοιας και το ενδεχόμενο εκδήλωσης νέων. Ο

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.

Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης ενημέρωσαν το σώμα για:

o Τους καθαρισμούς ρεμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας (πεδινές κοίτες),
που υλοποιήθηκαν από τα μέσα Αυγούστου ως σήμερα.

o Τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αρμοδιότητας Δασαρχείων

(ορεινές κοίτες), τα οποία ξεκίνησαν ταχύτερα από κάθε άλλη

φορά και είναι σε εξέλιξη.

o Τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία έχει ήδη προκρίνει η Περιφέρεια

και αναμένεται η χρηματοδότησή τους.



Αναλύθηκαν επίσης οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί με 62 -μέχρι στιγμής-

χωματουργικά μηχανήματα για ταχείες εργασίες προστασίας των
πυρόπληκτων περιοχών σε καίρια σημεία των ρεμάτων και των γεφυρών.

Ακόμη, παρουσιάστηκε ο μηχανισμός που έχει ενεργοποιηθεί με τη

συνεργασία της αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας, ώστε να

προστατευτούν οι πολίτες και ειδικότερα -σε περίπτωση που χρειαστεί- για

την προληπτική απομάκρυνση ή τον απεγκλωβισμό και τη φιλοξενία

πληγέντων. Σε μια ρεαλιστική εκτίμηση της κατάστασης κατέστη σαφές ότι οι
κίνδυνοι από τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι υπαρκτοί και γι' αυτό

καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια για την ελαχιστοποίησή τους.

Προ ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο:

 Η ένταξη στο ΠΔΕ της μελέτης: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ωρίμανση
του έργου Δημιουργίας Ταμιευτήρα στο Λιβάδι Καλυβίων Αράχοβας και συνοδών

έργων αυτού, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού 496.000 €.

 Η ένταξη στην ΣΑΕΠ066 του ΠΔΕ του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

Αντίκυρας και διαμόρφωση οδού Ποσειδώνος», του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας –

Αντίκυρας», συνολικού προϋπολογισμού 623.994 €.

 Η ένταξη στην ΣΑΕΠ066 του ΠΔΕ του έργου: «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση
μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας - γραφείων) & χώρων υγιεινής (wc) διαφόρων

συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας»,

συνολικού προϋπολογισμού 1.344.160 €.

 Η αύξηση προϋπολογισμού κατά 150.000 € του έργου: «Αναβάθμιση κτιριακών

υποδομών επαγγελματικών επιμελητηρίων Στερεάς Ελλάδας». Κονδύλι ύψους

265.000 € έχει ήδη δεσμευθεί για την αναβάθμιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου
Φθιώτιδας. Η αύξηση θα καλύψει την αναβάθμιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου

Φωκίδας, προτεινόμενου προϋπολογισμού 485.000 €.

 Η αύξηση προϋπολογισμού κατά 8.700.000 € για την προσθήκη υποέργου και την

επαναδημοπράτηση του έργου: «Συνέχιση του έργου Οδός Ραπταίοι - Ν. Στύρα -

Στύρα (Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 16+499,33)».



Κατόπιν διαπαραταξιακής συνεννόησης, την οποία πρότεινε ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός,

το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ψήφισμα της παράταξης «Λαϊκή

Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», με το οποίο:

- Καταδικάζει τις πρόσφατες δολοφονικές επιθέσεις φασιστικών στοιχείων ενάντια σε

μαθητές – φοιτητές του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.
- Καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία για την αποπομπή

ή αναστολή συμμετοχής στα όργανα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χώρας, των μελών

της παράταξης «Ελληνική Αυγή», η οποία αποτελεί αυτοδιοικητικό βραχίονα της

εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός

δήλωσε: «Στην πρώτη μετά από καιρό διά ζώσης συνεδρίασή μας στην έδρα μας, τη Λαμία,
μιλήσαμε αναλυτικά και με ειλικρίνεια για τις φυσικές καταστροφές. Απολογιστικά, για τη
φωτιά στη Δωρίδα και τις πρόσφατες πλημμύρες στην Εύβοια, αλλά και σχεδιαστικά για τα
φαινόμενα που αναμένονται.

»Αποφασίσαμε να αιτηθούμε την επαναχρηματοδότηση του πολύπαθου έργου "Ραπταίοι -
Νέα Στύρα - Στύρα" στον νότιο άξονα της Εύβοιας, αλλά και τη χρηματοδότηση σημαντικών
έργων όπως, ενδεικτικά, το ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας, η ύδρευση της Αντίκυρας, το Επιμελητήριο
Φωκίδας, οι οδικές συντηρήσεις της Φθιώτιδας, οι κτηνοτροφικές υποδομές στην Ευρυτανία
και η μελέτη για το φράγμα Αράχοβας.

»Και φυσικά, με το ψήφισμά μας, μιλήσαμε ηχηρά ενάντια στον φασισμό με όλα τα πρόσωπα
και τις εκφάνσεις του!»

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Ηλίας Σανίδας

δήλωσε: «Η σημερινή συνεδρίαση σηματοδοτεί τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα
και για το κορυφαίο θεσμικό όργανο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Καταφέραμε να
συνεδριάσουμε ξανά δια ζώσης και παράλληλα αξιοποιήσαμε το διαδίκτυο για όσους δεν
κάλυπταν τις υγειονομικές προϋποθέσεις.

»Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία και θέλω να το τονίσω, είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο
Στερεάς Ελλάδας κατάφερε να λειτουργήσει άψογα παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας.
Παρέμεινε ένα όργανο, το οποίο λειτούργησε ομαλά και δημοκρατικά, για το καλό του τόπου
μας».


