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Πίνακας Θεμάτων - Αποφάσεων 

10ης Συνεδρίασης (Έκτακτης-Κατεπείγουσας) της  12ης  Μαΐου  2022 

 
Στη Λαμία, σήμερα Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και από ώρα 10:00 π.μ έως και 13:00μμ, πραγματοποιήθηκε 

Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, βάσει του 

τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού 

Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), λόγω επείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης για μεταβολή του 

τόπου διεξαγωγής της επόμενης δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο τακτικής συνεδρίασης (παρ. 1 του άρθρου 

10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020). Η 

εν λόγω συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με α) το 

άρθρο 67 του ν. 4830/2021,   β) τη με αρ. 642 (αρ. πρωτ. 69471/24.09.2021, ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 

3852/10, και κατά τη διεξαγωγή της ελήφθησαν οι αποφάσεις από 66 έως και  67 ως ακολούθως : 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), για το κατεπείγον της μεταβολής του τόπου 
της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί. 

Απόφαση 
66 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει, βάσει του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του 

Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020), το κατεπείγον της μεταβολής του 

τόπου της επόμενης, δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο, τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε οριστεί . 

 
 

Θέμα 1ο 
ΗΔ 

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με 
μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
οποτεδήποτε αυτή οριστεί. 

Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλίας Σανίδας 

Απόφαση 
67 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τη μεταβολή του τόπου 

διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,  οποτεδήποτε αυτή οριστεί, από τη Λαμία 

(έδρα της Περιφέρειας) στην Άμφισσα, σε συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία θα καθοριστεί 

και θα αναγράφεται στην πρόσκληση της αντίστοιχης συνεδρίασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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