
 

                                                                                        
                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Λαμία,  07.02.2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                   Αρ. Πρωτ. : (οικ) 24906/54  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Πίνακας Θεμάτων - Αποφάσεων 

3ης Συνεδρίασης (Τακτική) της  3ης  Φεβρουαρίου  2022. 

 

    Στη Λαμία, σήμερα Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ πραγματοποιήθηκε η 3η Συνεδρίαση 

(Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2022, η οποία έλαβε χώρα δια 

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

σύμφωνα α) το άρθρο 67 του ν. 4830/2021, β) την αρ. 642 εγκύκλιο ΥΠΕΣ (αρ. πρωτ. 69471/24.09.2021 

ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) και γ)  την αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις 

τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα,  και στην οποία ελήφθησαν οι αποφάσεις από 5 έως και 17 ως 

ακολούθως: 

 
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

Θέμα 1ο 

Προ 
ημερησίας 
συζήτηση 

Ενέργειες του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την έμπρακτη 

συμπαράστασή του στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων. 

Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 
5 

 

 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει,  α) εγκρίνει την πρόταση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την έκδοση ψηφίσματος των περιφερειακών 

παρατάξεων δια μέσου των επικεφαλής αυτών β) εγκρίνει την πρόταση του επικεφαλής της 

περιφερειακής παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση-Απόστολος Γκλέτσος» για 

συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και των επικεφαλής των Περιφερειακών 

Παρατάξεων με τον  αρμόδιο Υπουργό γ) απορρίπτει την πρόταση του Περιφερειακού 

Συμβούλου κ. Σπυρίδωνα Λάμπου εκ μέρους της Περιφερειακής Παράταξης «Στερεά 

Υπεροχής» για τη διεξαγωγή συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρκο. 

 
 
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, 

κ. Ηλίας Σανίδας, ενημέρωσε το Σώμα για την ύπαρξη τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης  λόγω 

του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτών,  και τα οποία είναι:  

Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 

2016ΕΠ56600004  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566. 

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 

2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566 

Θέμα 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης Διαδικασία Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,   με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – 

Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και με διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»: 



α) Προσωρινή Παραχώρηση χρήσης χώρου Γραφείων στο Κεντρικό Κτήριο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, στη Λαμία, στο νεοσύστατο Αναπτυξιακό Οργανισμό  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας,   με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και με διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», β) Εξουσιοδότηση για την 

υπογραφή του συμβολαίου σύστασης 

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

την εισαγωγή των ανωτέρω τριών (3)  θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης  προκειμένου να συζητηθούν  

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

Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 

Απόφαση 
6 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, αποδέχεται την πρόταση του 

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

ανωτέρω  τριών (3), 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. 
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600004  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 

Εισηγητές κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 
7 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την τροποποίηση του 
πίνακα υποέργων στον ενάριθμο 2016ΕΠ56600004, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Διαχειριστής έργου στο ενάριθμο 
έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το οποίο και θα διενεργήσει τις σχετικές 
πληρωμές .  

 

Θέμα   2ο 

Ε.Η.Δ. 
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566 

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 
8 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την τροποποίηση του 
πίνακα υποέργων στον ενάριθμο 2014ΕΠ56600008, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Διαχειριστής έργου στο ενάριθμο 
έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το οποίο και θα διενεργήσει τις σχετικές 
πληρωμές 

 
 

Θέμα   3ο 

Ε.Η.Δ. 
Διαδικασία Σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας,   με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και με διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.»: 

α) Προσωρινή Παραχώρηση χρήσης χώρου Γραφείων στο Κεντρικό Κτήριο της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, στο νεοσύστατο Αναπτυξιακό Οργανισμό  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,   με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη 

Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και με διακριτικό τίτλο 

«ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή του συμβολαίου σύστασης 

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 
9 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει α) την προσωρινή 

παραχώρηση χρήσης ενός (1) γραφείου (Β08) συνολικών τ.μ 15,91 στον Α΄ όροφο στην έδρα 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία (Διοικητήριο, Λ. Καλυβιών 2, 35152) στον 

Αναπτυξιακό Οργανισμό  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την 

επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» και με διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», για την κάλυψη της επείγουσας ανάγκης 



στέγασης του, και προκείμενου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης 

και η έναρξη της λειτουργίας των εργασιών του, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας μίσθωσης του ακινήτου που θα στεγάσει τον εν λόγω 

οργανισμό. 

Η παραχώρηση της χρήσης χώρου, προκειμένου να στεγαστεί προσωρινά ο Αναπτυξιακός 

Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.», είναι 

σύμφωνη με τις προαναφερθείσες στην εισήγηση διατάξεις, και επιπλέον  η δραστηριότητα 

του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι συμβατή με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

β) Την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπάνο, για την 

εκπροσώπηση της Περιφέρειας με την υπογραφή κάθε εγγράφου και τη διενέργεια των 

απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας του  

Αναπτυξιακού Οργανισμού. 

 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Θέμα 1ο 

Η.Δ 
Επικύρωση πρακτικών της 11ης ειδικής συνεδρίασης,  της 12ης ειδικής συνεδρίασης και  της 

13ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 
10 

 

 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, επικυρώνει τα πρακτικά της 11ης 

ειδικής συνεδρίασης,  της 12ης ειδικής συνεδρίασης και  της 13ης τακτικής συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

 
 

Θέμα 2ο 
Η.Δ 

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566. 

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.  

Απόφαση 
11 

 

 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει,  εγκρίνει την τροποποίηση του 

πίνακα υποέργων στον ενάριθμο 2016ΕΠ56600005, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα 16, που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

 
 

Θέμα 3ο 
Η.Δ 

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566 

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 
12 

 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει,  εγκρίνει την τροποποίηση του 
πίνακα υποέργων στον ενάριθμο 2016ΕΠ56600002, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Διαχειριστής έργου στο ενάριθμο 
έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το οποίο και θα διενεργήσει τις σχετικές 
πληρωμές. 

 
 
 
 
 
 



Θέμα 4ο 

Η.Δ 

Έκφραση γνώμης επί  Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού 

(Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 50MW της 

“CONSORTIUM SOLAR POWER SINGLE MEMBER S.A.” στις θέσεις “ΑΛΑΜΑΝΑ-ΒΑΜΠΑ-

ΠΟΤΑΜΑΚΙΑ” του Δήμου Λαμιέων Ν.Φθιώτιδας. 

Εισηγητής κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος. 

Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε από την συζήτηση κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των 

μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου εκ μέρους του εισηγητή, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, κ. Ηλία 

Κυρμανίδη. 

 
 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου παρέδωσε την προεδρία της 
συζήτησης στην Αντιπρόεδρο κ. Σοφία Αγγελοπούλου – Παπανικολάου. 
 
 

Θέμα 5ο 

Η.Δ 

Έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα 

Επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Λαμίας 

(ΟΕΔΑ), του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας 

Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ ΄΄ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ΄΄». 

Εισηγητής κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος. 

Απόφαση 
13 

 

 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει,  γνωμοδοτεί θετικά με τους 

όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 3 της σχετικής εισήγησης. 

 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέλαβε πάλι την προεδρία της συζήτησης από την 
Αντιπρόεδρο κ. Σοφία Αγγελοπούλου – Παπανικολάου. 
 
 

Θέμα 6ο 

Η.Δ 

Έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 

«Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) στο Δ. 

Τανάγρας». 

Εισηγητής κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος. 

Απόφαση 
14 

 

 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει,  α) απορρίπτει την πρόταση της 
παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά» περί αναβολής του θέματος, β) κατόπιν της 
συμπλήρωσης της εισήγησης από τον κ. Περιφερειάρχη στο πολιτικό της πλαίσιο και της 
αποδοχής της συμπλήρωσης από τον εισηγητή κ. Αντιπεριφρειάρχη Περιβάλλοντος, 
γνωμοδοτεί ως ακολούθως: 

- Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα περιβαλλοντικά και υγειονομικά ασφαλούς και 
πιστοποιημένης διαχείρισης των επικινδύνων και μη αποβλήτων που έχουν παραχθεί ή 
παράγονται στην περιοχή των Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας και εν γένει στα όρια της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

-    Επισημαίνει ότι η όποια διαχείριση θα πρέπει να λάβει χώρα όχι μεμονωμένα, αλλά ως 
μέρος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Ασωπού και γενικότερα μιας ολιστικής 
προσέγγισης για την απορρύπανση της ΛΑΠ Ασωπού και της εφεξής ασφαλούς 
περιβαλλοντικά και υγειονομικά λειτουργίας των εγκατεστημένων σε αυτήν βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών μονάδων, σε σχέση με την παραγωγή και διαχείριση στερεών, υγρών και 
αέριων ρύπων. 

Ειδικότερα, η όποια διαχείριση θα πρέπει να γίνει με τρόπο δεσμευτικό και πιστοποιημένο 
ως προς: 



-        τη χωροθέτηση, 

-        τον προς διαχείριση όγκο αποβλήτων, 

-        τα χαρακτηριστικά κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας, 

και σύμφωνα με: 

-        την κείμενη Νομοθεσία, 

-        τις σύγχρονες επιστημονικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και 

-         τις αρχές της Χωροταξίας, της Βιωσιμότητας, της Αειφορίας και της αναλογικότητας 
των βαρών. 

-        Επισημαίνει τη ρητή διαφωνία του με το ενδεχόμενο «εισαγωγής» επικινδύνων και μη 
βιομηχανικών αποβλήτων προς διαχείριση από περιοχές εκτός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

-        Υιοθετεί ως προς το περιεχόμενο το σύνολο των προβληματισμών που διατυπώνονται 
στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας, οι οποίοι θα πρέπει να απαντηθούν με 
σαφή τρόπο από την αιτούμενη αδείας επιχείρηση. 

-        Έως τη σαφή απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα και τη διασφάλιση των ζητημάτων 
που τίθενται στην παρούσα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της περιοχής Τανάγρας, 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δε δύναται να γνωμοδοτήσει θετικά, για την προτεινόμενη 
επένδυση, όπως αυτή έχει τεθεί. 

-        Καλεί την αδειοδοτούσα αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 
αποφασίσει σχετικά με την αδειοδότηση ή μη της εν λόγω επένδυσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
με δεσμευτική ισχύ τα ανωτέρω κρίσιμα ζητήματα. 

γ) δεν εγκρίνει την αρχική εισήγηση επί του θέματος ως ζητήθηκε να διεξαχθεί ψηφοφορία 
επί αυτής από την παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά». 

 
 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου παρέδωσε την προεδρία της 
συζήτησης στην Αντιπρόεδρο κ. Σοφία Αγγελοπούλου – Παπανικολάου. 
 
 

Θέμα  7ο 

Η.Δ 

Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας κατά τα έτη 2022 και 2023. 

Εισηγητής κ. Κων/νος Αποστολόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιευτικής 
Πολιτικής. 

Απόφαση 
15 

 

 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την εφαρμογή του 
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2022 και 2023. 

 
 

Θέμα  8ο 

Η.Δ 

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 

2022. 

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

Απόφαση 
16 

 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει,  εγκρίνει την  πρώτη 

τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022, 



 σύμφωνα με τον σχετικό αναλυτικό πίνακα έργων/μελετών, που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 
 

Θέμα 9ο 

Η.Δ 

Έγκριση της 1ης  Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022 της ΠΣτΕ. 

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.  

Απόφαση 
17 

 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την  1η Τροποποίηση 
του Π/Υ οικονομικού έτους 2022, όπως αναλύεται στην εισηγητική έκθεση και όπως 
αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίοι 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  
  

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 
ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 


