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Νέα έργα και επενδύσεις εγκρίθηκαν
από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε χθες,
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρου Παπαδήμα»
(Αινιάνων 6-8, Λαμία) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά από
το διαδικτυακό κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Προ ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν:
 Οι εξελίξεις στην υπόθεση της ΛΑΡΚΟ, με προτεραιότητα στις ανάγκες και τα

αιτήματα των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών.
 Η πυρκαγιά στον Ελαιώνα Άμφισσας και τα καταστροφικά της αποτελέσματα. Ο

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός τόνισε την ανάγκη συνεργασίας
με τα συναρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την
εφαρμογή πολιτικών προστασίας και ανάδειξης του ελαιώνα και του συγκεκριμένου
προϊόντος.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Σκύρου Νίκου Μαυρίκου και με τη
διαδικτυακή συμμετοχή και παρέμβαση του Βουλευτή Εύβοιας Βαγγέλη Αποστόλου, του
Δημάρχου Διρφύων – Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Κύμης
- Αλιβερίου Νίκου Μαστροκώστα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας γνωμοδότησε
ενάντια στις αιτήσεις δημιουργίας μεγάλων αιολικών πάρκων στη Σκύρο και την κεντρική και
νότια Εύβοια.

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης ένταξης στο υποπρόγραμμα ΟΤΑ του Ειδικού
Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών, των έργων:

1. «Αποκατάσταση ζημιών των υποδομών στις Αχερούνες και στον Πεύκο, από την
θεομηνία 9/7/2022 και αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού Αχερούνες»,
προϋπολογισμού 3.757.200 ευρώ.

2. «Καθαρισμοί, άρση προσχώσεων και εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας επί
ρεμάτων περιοχής Δήμου Σκύρου», προϋπολογισμού 1.674.000 ευρώ.

3. «Αποκατάσταση βλαβών, ενίσχυση τεχνικών έργων και λήψη μέτρων προστασίας
οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Σκύρου», προϋπολογισμού 1.360.000 ευρώ.

Εγκρίθηκε επίσης η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας έτους 2022,
προκειμένου να ενταχθούν μεταξύ άλλων τα έργα:

 «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου ποδοσφαίρου Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς
"ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ"» προϋπολογισμού 330.000 ευρώ.

 «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησης Κήπων Αλιάρτου», προϋπολογισμού
22.000 ευρώ.

 «Εργασίες αποκατάστασης ενανθρακωμένου σκυροδέματος πλάκας για την ασφάλεια
της στατικότητας της Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας», προϋπολογισμού 31.000 ευρώ.

 «Διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου κτηρίου "ΜΑΚΕΔΩΝ" της Τ.Κ. Κίρρας»,
προϋπολογισμού 40.100 ευρώ.



 «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα γηπέδου στη θέση “Νομαρχιακά” της Νέας
Αρτάκης», προϋπολογισμού 134.000 ευρώ.

 «Σύνταξη φακέλου, αιτήματος καταχώρησης και υποστήριξη για την καταχώρηση των
ονομασιών “Αρνάκι Καρύστου” και “Κατσικάκι Καρύστου” στο Κοινοτικό Μητρώο
Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση νέων
επενδύσεων και συγκεκριμένα ενέκρινε τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για:

 Την επέκταση κατά 160 κλίνες του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος
«CLUB MED ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ», δυναμικότητας 858 κλινών και την αναβάθμιση της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, το οποίο βρίσκεται στη θέση “Γρεγολίμανο”
του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

 Τη Γραμμή Μεταφοράς υψηλής τάσης του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 651MWel της εταιρείας
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ AE».

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός
δήλωσε: «Συζητήσαμε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την καταστροφική πυρκαγιά
στον ελαιώνα της Άμφισσας. Υποστηρίξαμε ξανά, με κάθε μέσο, το έργο των πυροσβεστικών
δυνάμεων και δουλεύουμε ήδη για την αποζημίωση των παραγωγών, την αποκατάσταση,
αλλά και τη γενικότερη προστασία και ανάδειξη του ελαιώνα.

»Εγκρίναμε ομόφωνα τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υλοποίηση
επενδύσεων του “CLUB MED ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ”. Μια επένδυση που υπηρετεί το επιθυμητό
μοντέλο ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας. Ομόφωνα, επίσης, προτείναμε την ένταξη έργων
προϋπολογισμού 6,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση υποδομών της Σκύρου, ενώ
εντάξαμε και σειρά σημαντικών νέων έργων στο Τεχνικό μας Πρόγραμμα για το 2022.
Συνεχίζουμε εντατικά και μεθοδικά να χτίζουμε το “αύριο” της Περιφέρειας, ξεπερνώντας
δυσκολίες, φυσικές καταστροφές και άλλα οικονομικά εμπόδια!»

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Σπύρος Νικολάου
τόνισε: «Είχα τη χαρά και κυρίως την τιμή να προεδρεύσω στην τακτική συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29
Ιουλίου 2022. Ήταν η πρώτη μετά την εκλογή μου στη θέση του Προέδρου του
Περιφερειακού Συμβουλίου και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συμβολή τους στην
τήρηση του κανονισμού λειτουργίας.

»Η συνεδρίαση υπήρξε πολύωρη και η συζήτηση διεξοδική επί θεμάτων, που απασχολούν την
κοινωνία μας και επιδρούν καταλυτικά στην τοπική οικονομία. Εγκρίθηκαν, παράλληλα και
οδεύουν προς υλοποίηση σημαντικά έργα για τον τόπο μας. Η Στερεά Ελλάδα διευρύνει τους
αναπτυξιακούς της ορίζοντες, χάρη στη συνεργασία όλων μας και τον αλληλοσεβασμό των
μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου».


