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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πίνακας Θεμάτων - Αποφάσεων
1ης Συνεδρίασης (Τακτική) της  02ης  Φεβρουαρίου  2023.

Στη Λαμία, σήμερα Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10 : 00 π. μ. πραγματοποιήθηκε η                 
1η  Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2023, η οποία 
έλαβε χώρα δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), στην αίθουσα συνεδριάσεων 
«Λάμπρου Παπαδήμα» (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 19181/27.01.2023 
Πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Σπυρίδωνος Νικολάου,  και στην οποία ελήφθησαν οι αποφάσεις από 1 
έως και  29 ως ακολούθως

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ  ΠΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

  Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Νικολάου, ενημέρωσε το Σώμα για την ύπαρξη πρότασης θέματος συζήτησης 
εκ μέρους της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», το οποίο είναι:
Θέμα συζήτησης προ της ημερήσιας διάταξης: «Σχετικά με αιτήματα-προτάσεις Γεωπόνων της 
Περιφέρειας»
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν τρεις (3) προτάσεις: Μία (1) από τον επικεφαλής της 
Περιφερειακής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» κ. Κων/νο Μπασδέκη, μία (1) από τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας , κ. Φάνη Σπανό και τέλος, μία (1) από τον Ανεξάρτητο Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Χρήστο Δούρο. Οι εν λόγω προτάσεις έχουν ως εξής:
Πρόταση κ. Κων/νου Μπασδέκη: α) Διαχωρισμός ΔΑΟΚ σε δύο διακριτές Διευθύνσεις, Γεωπονική και 
Κτηνιατρική, με παράλληλη και αναγκαία πρόσληψη Γεωτεχνικού προσωπικού ώστε να καλύπτονται 
πλήρως οι υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Πρόταση κ. Φάνη Σπανού: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο άκουσε με προσοχή τις απόψεις υπαλλήλων  
Γεωπόνων, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, τις οποίες απόψεις απηύθυναν και 
αυτοτελώς και δια μέσω περιφερειακών παρατάξεων σε σχέση με το αίτημα διάκρισης των υπηρεσιών 
πρωτογενούς τομέα σε κτηνιατρικές και γεωπονικές κατά Περιφερειακή Ενότητα. Με δεδομένο ότι αυτή η 
συζήτηση για να λάβει εφαρμοστικό χαρακτήρα απαιτεί τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, 
με δεδομένη την κείμενη νομοθεσία ότι για να υλοποιηθεί τροποποίηση ΟΕΥ πρέπει να μεσολαβούν 
λιγότερο από έξι μήνες από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών. Με δεδομένο ότι η 
τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας δεν είναι δόκιμο διοικητικά και δεοντολογικά να γίνεται 
αυτοτελώς με μεμονωμένες πράξεις αλλά συνολικά  όσον αφορά την προσέγγιση των προτεραιοτήτων και 
των στόχων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με δεδομένο ότι ταυτοχρόνως με τη νομική δέσμευση 
διανύεται ήδη το τελευταίο έτος της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας και δεν θεωρείται δόκιμο μία τέτοια 
πράξη να λάβει χώρα δεσμεύοντας το επόμενο περιφερειακό συμβούλιο, και τέλος, με δεδομένο ότι για 
να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν εξασφαλιστεί μία σειρά από κρίσιμες 
προσλαμβάνουσες όπως γνωμοδοτήσεις και απόψεις σωματείων, ενώσεων, επιμελητηρίων, 
ομοσπονδιών και εν γένει κοινωνικών και συνδικαλιστικών θεσμικών φορέων, να έχουν εξασφαλιστεί οι 
απόψεις υπηρεσιών, να έχουν εξασφαλιστεί στοιχεία μετρήσιμα πάνω στην λειτουργία των υπηρεσιών. 
Για όλους αυτούς τους λόγους κρίνει ότι δεν είναι αυτοδιοικητικώς ωφέλιμο σε αυτή την φάση να 
τοποθετηθεί ευθέως υπέρ ή κατά μίας μεμονωμένα τεθείσας πρότασης αλλαγής του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ταυτοχρόνως επισημαίνει εκ νέου και με έμφαση την μεγάλη ανάγκη της 
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Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για επαρκέστερη στελέχωση των υπηρεσιών της και δη έτι περισσότερο 
των Γεωτεχνικών καθώς ως μία Περιφέρεια με ισχυρότατο πρωτογενή τομέα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη 
από αρμόδιους υπαλλήλους επιστήμονες που να στηρίζουνε την πρωτογενή παραγωγή.»
Πρόταση κ. Χρήστου Δούρου: Μια (1) διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με πέντε (5) 
υποδιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας ανά Περιφερειακή Ενότητα και πέντε (5) Κτηνιατρικής ανά 
Περιφερειακή Ενότητα 
Κατόπιν των ανωτέρω προτάσεων και την πρόταση του κ. Κων/νου Μπασδέκη να διεξαχθεί ονομαστική 
ψηφοφορία, ο κ. Πρόεδρος έθεσε στο Σώμα τις ανωτέρω τρεις προτάσεις προς ονομαστική ψηφοφορία.
Εισηγητής Επικεφαλής της Περιφερειακής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» κ. 

Κων/νος Μπασδέκης
Απόφαση

1
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει: α) εγκρίνει την πρόταση του 
επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» κ. 
Κων/νου Μπασδέκη, β) απορρίπτει την πρόταση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
Φάνη Σπανού, και γ) απορρίπτει την πρόταση του Ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου 
κ. Χρήστου Δούρου.

    Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Νικολάου ενημέρωσε το Σώμα για την 
παρέλευση τεσσάρων (4)  ωρών από την έναρξη της συνεδρίασης, και στο σημείο αυτό, πρότεινε στο 
Σώμα  να εγκρίνει με  απόφασή του την παράταση της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία 
(1) ώρα.

Απόφαση
2

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει ομόφωνα, αποδέχεται την 
πρόταση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνος Νικολάου και 
εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

     Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Νικολάου, ενημέρωσε το Σώμα για την 
ύπαρξη μίας πρότασης έκδοσης ψηφίσματος  η οποία είναι:
1η Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος: Από την Ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Άννα Καρύκα 
«Ανάκληση της ΑΕΠΟ που εγκρίνει τοποθέτηση συσσωρευτών αιολικής ενέργειας στον Δήμο 
Καρύστου.»
Κατόπιν της ανωτέρω ανακοίνωσης ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα όπως αυτό με απόφασή του 
εγκρίνει την εισαγωγή της ανωτέρω πρότασης έκδοσης ψηφίσματος προκειμένου να συζητηθεί μετά το 
τέλος συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Νικολάου
Απόφαση

3
    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, αποδέχεται την πρόταση του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνος Νικολάου, και εγκρίνει την 
εισαγωγή της ανωτέρω πρότασης έκδοσης ψηφίσματος προκειμένου να συζητηθεί μετά το 
τέλος συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Νικολάου, ενημέρωσε το Σώμα για την ύπαρξη δύο (2) θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης  λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτών, τα οποία είναι:
Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω 
παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγράφων, της 
Π. Ε. Ευρυτανίας»
Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης: «Επικαιροποίηση  Έγκρισης σύναψης και σχεδίου 
Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων 
Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»



Κατόπιν της ανωτέρω ανακοίνωσης ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα όπως αυτό με απόφασή του 
εγκρίνει την εισαγωγή των ανωτέρω δύο (2) θεμάτων  εκτός ημερήσιας διάταξης  προκειμένου να 
συζητηθούν  πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτών.
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Νικολάου
Απόφαση

4
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, αποδέχεται την πρόταση του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνος Νικολάου  και εγκρίνει την 
εισαγωγή των ανωτέρω  δύο (2), εκτός ημερήσιας διάταξης, θεμάτων  προκειμένου να 
συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω  του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα αυτών.

Θέμα   1ο

E.H.Δ.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω παράτασης κήρυξης σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγράφων, της Π. Ε. 
Ευρυτανίας

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας
Απόφαση

5
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την πρόσληψη με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων, για την αντιμετώπιση των επειγουσών 
αναγκών και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) που εκδηλώθηκαν στις 11 
και 12-06-2022 στο Δήμο Αγράφων της Π. Ε. Ευρυτανίας, διότι σύμφωνα με την σχετική 
εισήγηση θα συνεχιστούν και πέραν του οκταμήνου, με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

Α/
α Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρονική Διάρκεια

1. ΠΕ Γεωλόγων Ένα (1)

2. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Ένα (1)

3. ΤΕ Πληροφορικής Ένα (1)

4. ΔΕ Οδηγών Δύο (2)

5. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Τρείς (3)

Τεσσάρων (4) μηνών

Θέμα   2ο

E.H.Δ.
Επικαιροποίηση Έγκρισης σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 
την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής κ. Αικατερίνη Καλαντζή,  Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Ορεινής-Δασικής Πολιτικής 
και Κτηνοτροφίας.

Απόφαση
6

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, 1.εγκρίνει την επικαιροποίηση 
σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου 
«Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», και 2. ορίζει 
έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο

Η.Δ
Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) 
του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Β.6 
(Βουρλιά Βοιωτίας), Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
με Φορέα Λειτουργίας την «ΑΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΝΟΣ Ι.Κ.Ε.» (εξ αναβολής, Απόφαση 160/2022).

Εισηγητής κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.
Απόφαση

7
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, αποδέχεται όσα 
διαλαμβάνονται στο Έντυπο Δ10 (Τυποποιημένης Γνωμοδότησης Περιφερειακού 
Συμβουλίου), και τους όρους που πρότεινε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κων/νος 
Σωτηρόπουλος και έγιναν δεκτοί από τον εισηγητή, και εκφράζει θετική γνώμη επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την 
οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην 
Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Β.6 (Βουρλιά Βοιωτίας), Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα Λειτουργίας την «ΑΙΝΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΝΟΣ 
Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την 
Υπηρεσία. Ενναλακτική επίσης πρόταση κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Αντώνιος 
Βούλγαρης, και ζήτησε την καταγραφή της διαφορετικής άποψης στα πρακτικά.

Θέμα 2ο

Η.Δ
Έγκριση απασχόλησης έξι (6) μακροχρονίως ανέργων ηλικίας 55 - 67 ετών, στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας, διάρκειας μέχρι δύο (2) έτη, σύμφωνα με την πρόκληση του ΟΑΕΔ Νο 11/2017, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας
Απόφαση

8
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την πρόσληψη έξι (6) 

ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα 
παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους, για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρονίως 
ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

α/α Αριθμός ατόμων Ειδικότητα

1 Ένα (1)
Δ.Ε. Τεχνικών Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων

2 Τρία (3) Υ.Ε. Εργατών

3 Ένα (1)
Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας 

Φυτικής παραγωγής 

4 Ένα (1) Δ.Ε. Οδηγών

https://pste.gov.gr/diavoulefsi-stratigikis-meletis-perivallontikon-epiptoseon-s-m-p-e-tou-schediou-gia-ton-charaktirismo-kai-tin-oriothetisi-periochon-organomenis-anaptyxis-ydatokalliergeion-p-o-a-y-stin-periochi/
https://pste.gov.gr/diavoulefsi-stratigikis-meletis-perivallontikon-epiptoseon-s-m-p-e-tou-schediou-gia-ton-charaktirismo-kai-tin-oriothetisi-periochon-organomenis-anaptyxis-ydatokalliergeion-p-o-a-y-stin-periochi/
https://pste.gov.gr/diavoulefsi-stratigikis-meletis-perivallontikon-epiptoseon-s-m-p-e-tou-schediou-gia-ton-charaktirismo-kai-tin-oriothetisi-periochon-organomenis-anaptyxis-ydatokalliergeion-p-o-a-y-stin-periochi/
https://pste.gov.gr/diavoulefsi-stratigikis-meletis-perivallontikon-epiptoseon-s-m-p-e-tou-schediou-gia-ton-charaktirismo-kai-tin-oriothetisi-periochon-organomenis-anaptyxis-ydatokalliergeion-p-o-a-y-stin-periochi/
https://pste.gov.gr/diavoulefsi-stratigikis-meletis-perivallontikon-epiptoseon-s-m-p-e-tou-schediou-gia-ton-charaktirismo-kai-tin-oriothetisi-periochon-organomenis-anaptyxis-ydatokalliergeion-p-o-a-y-stin-periochi/
https://pste.gov.gr/diavoulefsi-stratigikis-meletis-perivallontikon-epiptoseon-s-m-p-e-tou-schediou-gia-ton-charaktirismo-kai-tin-oriothetisi-periochon-organomenis-anaptyxis-ydatokalliergeion-p-o-a-y-stin-periochi/
https://pste.gov.gr/diavoulefsi-stratigikis-meletis-perivallontikon-epiptoseon-s-m-p-e-tou-schediou-gia-ton-charaktirismo-kai-tin-oriothetisi-periochon-organomenis-anaptyxis-ydatokalliergeion-p-o-a-y-stin-periochi/


Θέμα 3ο

Η.Δ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο 
πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών  για την Π.Ε. 
Βοιωτίας.

Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας
Απόφαση

9
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την πρόσληψη ενός 

(1) ατόμου προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, για το πρόγραμμα 
απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα:

Α/α Αριθμός ατόμων Ειδικότητα
1 Ένα (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Θέμα 4ο

Η.Δ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας.

Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας
Απόφαση

10
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) 
μηνών, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων 
αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας και συγκεκριμένα για εισαγγελικές εντολές, διενέργεια κοινωνικής έρευνας περί 
επιμέλειας ανηλίκων, εκκρεμή αιτήματα πολιτών για διενέργεια κοινωνικής έρευνας για 
δικαστικές συμπαραστάσεις, καθώς και διενέργεια ελέγχων όλων των κοινωνικών δομών 
(Μ.Φ.Η,Κ.Δ.Α.Π,Κ.Δ.Η.Φ,ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ) και όλων των ιδιωτικών και 
δημοτικών παιδικών σταθμών του νομού που σύμφωνα με το Ν.2345/95  έχει ως 
αρμοδιότητα την εποπτεία αυτών, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 2 ΜΗΝΕΣ

Θέμα 5ο

Η.Δ
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη 
ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση / Παράταση Συμβάσεων).

Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας
Απόφαση

11
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τα πρωτόκολλα 
παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, από τροποποιημένες συμβάσεις 
σύμφωνα με τον Ν. 3852 αρ.163 παρ. ΙΣΤ΄, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον πίνακα της 
σχετικής εισήγησης.

Θέμα 6ο

Η.Δ
Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα 
με το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023) λόγω αρμοδιότητας.

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας
Απόφαση

12
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τα πρωτόκολλα 
παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών 
σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική 
εισήγηση,  σύμφωνα με το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023) λόγω αρμοδιότητάς.



Θέμα 7ο

Η.Δ
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας
Απόφαση

13
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τα πρωτόκολλα 
παραλαβής παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το χρονικό 
διάστημα από 01.11.2022 έως 31.12.2022,λόγω της τροποποίησης που έχουν υποστεί οι 
συμβάσεις τους, σύμφωνα με τον πίνακα της σχετικής εισήγησης. Έχει υπολογιστεί 
αναπροσαρμογή της τιμής λόγω της εφαρμογής ρήτρας καυσίμου για τα  δρομολόγια που 
εκτελούνται με λεωφορεία.

Θέμα 8ο

Η.Δ
Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020  
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών 
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

Εισηγητής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας
Απόφαση

14
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την 
τροποποίηση - επανακοστολόγηση των δρομολογίων και την τροποποίηση των 
υπογεγραμμένων συμβάσεων αυτών, για την  μεταφορά μαθητών των δημόσιων 
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 
2022-2023, τα οποία προκηρύχτηκαν με τις 02/2020 για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», 04/2020 για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» ,  
07/2020 για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ»,  26/2022 για την 
κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», και 28/2022 για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ 
ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», προσκλήσεις στα πλαίσια της 
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων 
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, οι οποίες 
πραγματοποιούνται  σύμφωνα με τις ανάγκες  των σχολικών  μονάδων του νομού 
Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2022-2023 όπως αυτές διαμορφώθηκαν και 
καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της  Π. Ε. Εύβοιας για  την έναρξη του 
σχολικού έτους 2022 – 2023, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  παρ.2 στ1 της αριθ. 50025/26-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) 
Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ “Μεταφορά 
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες” ως παρουσιάζονται στον πίνακα 
της σχετικής εισήγησης.

 
Θέμα 9ο

Η.Δ
Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων, επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 
[22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του 
ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας
Απόφαση
      15

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τις τροποποιήσεις 
υφιστάμενων δρομολογίων, επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 
8ης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στα πλαίσια του ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-
2023, σύμφωνα με τα αριθ. πρωτ. 2802/03-08-2022 και 260794/22-12-2022 έγγραφα του 
Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕΒ και όπως αναλύονται στον 



πίνακα του Παραρτήματος Ι της σχετικής εισήγησης.

Θέμα 10ο

Η.Δ
Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (14η &15η κατάσταση).

Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας
Απόφαση

16
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τις τροποποιήσεις -
συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων 
Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως αυτές 
αναφέρονται στη σχετική εισήγηση. 

ΠΡΟΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Νικολάου πρότεινε στο Σώμα να 
προταχθεί στη συζήτηση το 20ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης κατόπιν αιτήματος του εισηγητή 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Ηλία Σανίδα. 
Απόφαση

17
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, αποδέχεται την πρόταση του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνος Νικολάου και προτάσσει στη 
συζήτηση το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 20ο

Η.Δ
Έγκριση  εφαρμογής ρήτρα καυσίμου και αναπροσαρμογή τιμής συμβάσεων  για το έργο 
της μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 30-06-
2022.

Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας
Απόφαση

18
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την  Εφαρμογή Ρήτρας 
Καυσίμου και Αναπροσαρμογή   Τιμής Συμβάσεων  για το έργο της Μεταφοράς Μαθητών 
ΠΕ Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 30-06-2022, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7.7 της διακήρυξης με αρ,. πρωτ. 94449/3454/25-05-2020 (ΑΔΑΜ: 
20PROC006759153), σύμφωνα με τον πίνακα της σχετικής εισήγησης. 

Θέμα 11ο

Η.Δ
Εισήγηση περί έγκρισης τροποποίησης σύμβασης προμήθειας τροφίμων ΤΕΒΑ.

Εισηγητής κ. Ιωάννης Περγαντάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας
Απόφαση

19
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την αναπροσαρμογή 
των τιμών της αριθμ. 185629/553/11.08.2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011104313) 
«Προμήθεια Τροφίμων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων 
Π.Ε. Ευβοίας/Σκύρου, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Ευρυτανίας, και ΠΕ Φωκίδας περιόδου 2018-2019 
που έχει υπογραφεί με την εταιρεία SALAS INTERGROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε, σύμφωνα 
με τον πίνακα της σχετικής εισήγησης.  

Θέμα 12ο

Η.Δ
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την “Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός 
(1) προκατασκευασμένου φορητού οικίσκου (isobox) για την διαχείριση περιστατικών 
κορωνοϊού - covid-19 για τις ανάγκες των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ στο Δήμο 
Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 6.500,00€ με ΦΠΑ.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

20
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την σκοπιμότητα για 
τη προμήθεια και δωρεά οικίσκου για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και τη 
διαχείριση περιστατικών κορωνοϊού - για τις ανάγκες των Κινητών Ομάδων Υγείας του 
ΕΟΔΥ στο Δήμο Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 6.500,00€ με ΦΠΑ.



Θέμα 13ο

Η.Δ
Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του Σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών 
Διαταραχών Χαλκίδας» για το έργο με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΌ ΑΝΟΙΑ» ορισμού μελών στην κοινή επιτροπή 
παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

21
1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει 1. τη σύναψη 
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας» για 
το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2023 έργου, με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΌ ΑΝΟΙΑ» σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την εξουσιοδότηση 
του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της, και 2. τον ορισμό από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο των μελών και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 14ο

Η.Δ
Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για 
το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2022 έργου, με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» ορισμού μελών στην 
κοινή επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την 
υπογραφή της .

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

22
2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει 1.τη σύναψη 
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο 
στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 
έργου, με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» σύμφωνα με το 
σχετικό σχέδιο και εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της, και 2. τον 
ορισμό των μελών και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 15ο

Η.Δ
Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της από 10 Αυγούστου 2018 προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 
κατασκευή του έργου της ΣΑΕΠ 0561 ΚΕ 2019ΕΠ05610008: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ - 
ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ» .

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

23
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την παράταση ισχύος 
της από 10 Αυγούστου 2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 
Υποδομών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κατασκευή του έργου της ΣΑΕΠ 
0561 ΚΕ 2019ΕΠ05610008: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. 
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 
ΒΩΞΙΤΗ» και του σχεδίου τροποποίησης αυτής σε επιμέρους άρθρα, όπως αυτά 



αναλύονται στη σχετική εισήγηση.

Θέμα 16ο

Η.Δ
Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 
2023.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

24
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την πρώτη (τροπ. 1) 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023, 
σύμφωνα με τον σχετικό αναλυτικό πίνακα έργων/μελετών, που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας απόφασης.

Θέμα 17ο

Η.Δ
1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.

Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας
Απόφαση

25
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει την 1η Τροποποίηση 
του Π/Υ οικονομικού έτους 2023, όπως αναλύεται στην σχετική εισηγητική έκθεση και όπως 
αποτυπώνεται στους σχετικούς πίνακες Εσόδων - Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων οι 
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Θέμα 18ο

Η.Δ
Έγκριση σύναψης λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης των σαράντα ενός (41) 
υφιστάμενων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

26
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει τη  σύναψη  
λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης  σαράντα ενός  (41) επιβατικών οχημάτων, 
διάρκειας 15 μηνών προσφεύγοντας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την παρ.2 
του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για τη συνέχιση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και 
δυνατοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των πέντε 
Περιφερειακών Ενοτήτων, στην άσκηση των καθημερινών τους υπηρεσιακών και 
ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων, ενισχύοντας δραστικά την ομαλή λειτουργεία των 
υπηρεσιών µας.  

Θέμα 19ο

Η.Δ
Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση

27
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, εγκρίνει το ετήσιου Πρόγραμμα 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2023 
και εκτέλεσης διαγωνιστικών διαδικασιών σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων το οποίο θα 
καλύψει βασικές λειτουργικές ανάγκες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 
υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της σχετικής εισήγησης. Η δαπάνη 
που θα προκύψει θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού έτους 
2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.



ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Θέμα 21ο

Η.Δ
«Αντίθεση στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τις ΑΠΕ» 
(εξ αναβολής, Απόφαση 176/2022).

Εισηγητής κ. Αντώνιος Βούλγαρης, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά».
Απόφαση

28
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, δεν εγκρίνει   την έκδοση 
ψηφίσματος το οποίο πρότεινε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Ελεύθερη 
Στερεά», κ. Αντώνης Βούλγαρης 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
1ο

Ε.Η.Δ

«Ανάκληση της ΑΕΠΟ που εγκρίνει τοποθέτηση συσσωρευτών αιολικής ενέργειας στον 
Δήμο Καρύστου.»

Εισηγητής κ. Άννα Καρύκα, Ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος.
Απόφαση

29
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει, δεν εγκρίνει   την έκδοση 
ψηφίσματος το οποίο πρότεινε η κ. Άννα Καρύκα, Ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

Εσωτερική Διανομή:
-Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της 
ΠΣτΕ 
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