
                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πίνακας Θεμάτων - Αποφάσεων
18ης Συνεδρίασης (Έκτακτης-Κατεπείγουσας) της  24ης   Οκτωβρίου  2022

Στη  Λαμία, σήμερα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και από ώρα 10:00π.μ έως και 12:00πμ, 
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 αναγκαίας άμεσης λήψης 
απόφασης για την αποδοχή της επιχορήγησης που προκύπτει από την υπ’αριθμ, 67552/14-10-2022 
(ΑΔΑ: ΨΑΙΡ46ΜΤΛ6-ΙΘΦ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και την συνεπαγόμενη 
αναγκαία άμεση εξόφληση των δικαιούχων. Η εν λόγω συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/10 και κατά τη διεξαγωγή της 
ελήφθησαν οι αποφάσεις από 139 έως και  140 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 αναγκαιότητας άμεσης 
λήψης απόφασης για την αποδοχή της επιχορήγησης που προκύπτει από την υπ’αριθμ, 67552/14-10-
2022 (ΑΔΑ: ΨΑΙΡ46ΜΤΛ6-ΙΘΦ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και την 
συνεπαγόμενη αναγκαία άμεση εξόφληση των δικαιούχων.
Απόφαση

139
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 αναγκαιότητας 
άμεσης λήψης απόφασης για την αποδοχή της επιχορήγησης που προκύπτει από την 
υπ’αριθμ, 67552/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΙΡ46ΜΤΛ6-ΙΘΦ) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και την συνεπαγόμενη αναγκαία άμεση εξόφληση των δικαιούχων.

ΗΔ
Θέμα 1ο

ΗΔ
8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας

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

140
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει α) την αποδοχή της 
αριθμ. 67552 /14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΙΡ46ΜΤΛ6-ΙΘΦ) απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών ποσού 844.641,07€ και β) την 8η 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

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

0007964491


	ADA: 
	ADAM: 
	OGG: 
	Protocol: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 24/10/2022
Α. Π.: Εισερχ. 242622
Ημ/νία Αποστολής: 24/10/2022
	AkrivesAntigrafo: 


