ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
13Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πραγματοποιήθηκε η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016 στα Άγραφα της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,
στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας Αγράφων. Η Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης, κατά την οποία η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αικατερίνη Καλαντζή
κλήθηκε να αναπληρώσει στα καθήκοντά του τον απόντα λόγω κωλύματος
γραμματέα κ. Γεώργιο Αναστασίου.
Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Ευρυτανίας πατήρ Γεώργιος Ρέμπελος απηύθυνε
χαιρετισμό και ευχήθηκε μια αποδοτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου. Ακολούθως, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας έλαβε το λόγο,
προκειμένου να ευχαριστήσει τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στη
Συνεδρίαση, να αναφέρει τα έργα υποδομής τα οποία έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα της Περιφέρειας και να ενημερώσει το σώμα για τις προσπάθειες
κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βόρεια Εύβοια, η οποία επισκίασε τις εργασίες του
Περιφερειακού Συμβουλίου και οδήγησε τη σκέψη όλων στη συμπαράσταση των
Ευβοέων, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λίμνης και το αίτημά του για την
κήρυξη των πληγέντων περιοχών, ως εκτάκτου ανάγκης.
‘Έπειτα, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Μπαμπαλής ανέδειξε τις ομορφιές του Δήμου
Αγράφων επισημαίνοντας ταυτόχρονα και τα προβλήματα, κυρίως απομόνωσης,
που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης συνεχάρη την
Περιφερειακή Αρχή για την πραγματοποίηση της σημερινής Συνεδρίασης στα
Άγραφα Ευρυτανίας κι επέμεινε στην άψογη συνεργασία των δύο βαθμών
αυτοδιοίκησης που λειτουργεί ως αντίβαρο στην έλλειψη των πόρων. Ο
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κος Τασιός,
επεξήγησε τα έργα που έχουν και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, καθώς και
τα στάδια ολοκλήρωσης που βρίσκονται το καθένα από αυτά.
Κατόπιν, ο βουλευτής Ευρυτανίας, κ. Κοντογεώργος χαιρέτισε την προσπάθεια
αποκέντρωσης των λειτουργιών της Περιφέρειας, με τη μεταβολή της έδρας της
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία οφείλει να συνεπικουρείται
από τη συνέχεια των αυτοδιοικητικών και πολιτικών δυνάμεων για την εξασφάλιση
πρόσθετων πόρων προς ανάπτυξης της περιοχής. Ο Δήμαρχος Αργιθέας, κος
Τσιβόλος ανέφερε την ανάγκη χάραξης ορεινής πολιτικής στο σύνολο των ορεινών

Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Στη συνέχεια, πλήθος φυσικών
προσώπων και εκπροσώπων φορέων της περιοχής πραγματοποίησαν παρεμβάσεις
προς υπόδειξη των προβλημάτων της περιοχής, με κυριότερα τη βελτίωση του
επαρχιακού οδικού δικτύου, την ιατρική περίθαλψη, την αξιοποίηση της λίμνης
Κρεμαστών, και κατάθεση προτάσεων για την επίλυσή τους.
Στη συνέχεια της διαδικασίας, οι επικεφαλής των συνδυασμών πήραν το λόγο
υπογραμμίζοντας την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών της περιοχής και την
ανάπτυξη των ορεινών όγκων προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.
Δευτερολόγησε ο Δήμαρχος Αγράφων συμπληρώνοντας την αρχική του τοποθέτηση
και τον κύκλο των τοποθετήσεων έκλεισε ο Περιφερειάρχης κ. Μπακογιάννης
διακρίνοντας τις ελλείψεις σε συσχετισμό με τις δυνατότητες της Περιφέρειας στην
υλοποίηση των προτάσεων και των έργων ενώ τόνισε και την ανάγκη συνεννόησης
όλων των πολιτικών δυνάμεων.
Επακολούθησε η διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων και η συζήτηση του
θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, περί της ενίσχυσης του Κηφισού ποταμού, η
οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη
συνέχεια της ημερήσιας διάταξης, ομοίως ομόφωνα, ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ.
110/2016 Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου και εγκρίθηκε το Νέο Σχέδιο
Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτημάτων της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»,
εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στην
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129/2015 Απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης
Κωπαϊδικού Πεδίου», καθώς επίσης, και η τροποποίηση της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου
Ερευνάς Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΚΕΦΕ «Δ») αναφορικά με την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
Σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον τουρισμό, το εμπόριο και την εκπαίδευση,
ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία από το Σώμα, το σχέδιο Τουριστικής Προβολής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η παράταση ωραρίου της λειτουργίας των
καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση του Δήμου ΙστιαίαςΑιδηψού και η ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας.
Εν συνεχεία, συζητήθηκαν τα τεχνικά θέματα και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, η
τροποποίηση των Συλλογικών Αποφάσεων του Εθνικού Π.Δ.Ε, η χρηματοδότηση
υποέργων στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού

ποταμού και αποκατάστασης», η 3η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το 2016, το τεχνικό πρόγραμμα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016 που αφορά στο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών
Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ και η 3η Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2016 (από πιστώσεις ίδιων πόρων).
Ομοίως, κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με
την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για το έργο : «Τεχνικός
Σύμβουλος για την ωρίμανση – υλοποίηση του έργου Κατασκευή πίστας κανόε καγιάκ στο Παρκιό Π.Ε. Ευρυτανίας», εξουσιοδοτήσει Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης, και η έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Φθιωτικής
Αναπτυξιακής Α.Ε. και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το
έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ/ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ), η έγκριση
Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή αγωνιστικού χώρου &
αντικατάσταση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Χαλκίδας» και η
«Συγκρότηση της Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 10 παρ. 3 εδάφιο α του
Νόμου 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258/8-12-2014), για την επιλογή των μελών του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Τέλος, επί των οικονομικών θεμάτων, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο ταμειακός
απολογισμός για το έτος 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η 7η
τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2016 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας. Ολοκληρώνοντας, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

