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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
8η Ειδική Συνεδρίαση και
9η Τακτική Συνεδρίαση
Του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
Πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά η 8η Ειδική Συνεδρίαση και η 9η Τακτική
Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016
στο Δομοκό Φθιώτιδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην ΚΕΓΕ. Ο Δήμαρχος
Δομοκού κ. Δημήτριος Τζιαχρήστας ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος
Δομοκού. Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης έλαβε το λόγο
προβάλλοντας τα έργα τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί καθώς και εκείνα τα οποία
πρόκειται να πραγματοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης, κ. Νιάνιος, επεσήμανε και έθεσε
ως πρώτης λύσης τα θέματα νοσοκομειακής περίθαλψης και επισκευής σχολικών μονάδων
του Δήμου Δομοκού.
Έπειτα, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, κήρυξε την έναρξη της 8ης Ειδικής Συνεδρίασης όπου
συζητήθηκε το μοναδικό θέμα αυτής, η εκλογή και ανάδειξη νέου Γραμματέα του
Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά την παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου.
Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, το Σώμα ανέδειξε νέο γραμματέα κατά πλειοψηφία τον κ.
Γεώργιο Αναστασίου, ο οποίος ανέλαβε αμέσως καθήκοντα. Η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη
της 8ης Ειδικής Συνεδρίασης.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, κήρυξε την έναρξη της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης
όπου αρχικώς υποβλήθηκαν οι επίκαιρες ερωτήσεις από το συνδυασμό της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» σχετικά με τη θεματολογία των συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου και τη μόλυνση του Ασωπού, τις οποίες απάντησε με επάρκεια ο
Περιφερειάρχης.
Η διαδικασία συνεχίστηκε με τα συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, όπου
εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η εκλογή 2 αναπληρωματικών
μελών στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας, η
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που
αφορά στη «Σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 13 παρ. 4 του ΠΔ
242/1996», καθώς και τα νέα προγράμματα τεχνικών συμβάσεων στο Δήμο Καρπενησίου
για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», στο
Δήμο Χαλκιδέων για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», στο Δήμο Στυλίδας για το έργο «Διαχείριση Λυμάτων Ευρύτερης
Παραλιακής Ζώνης Καραβομύλου – Ραχών». Ακόμη, ελήφθη ομόφωνη απόφαση από το
Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση του σχεδίου της πράξης «αρχαιολογικής
παρακολούθησης έργου και αρχαιολογικές Εργασίες προστασίας μνημείων» στη μονή
Αγίου Γεωργίου στη Σκύρο, καθώς επίσης και για τη ρύθμιση κυκλοφορίας στην επαρχιακή
οδό 1 Σ.Σ. Λιανοκλαδίου.
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά
τη θερινή περίοδο, και αναφορικά με τις κοινωνικές δράσεις της Περιφέρειας, η αποδοχή
των όρων ένταξης στις πράξεις με τίτλο: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 20152016» συμπράξει των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας, Φωκίδας, Βοιωτίας και
Ευρυτανίας, και η ανάκληση της υπ’ αριθμό 114/2016 απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την «Εγκριση ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την προμήθεια υγειονομικού υλικού – αναλώσιμων,
λοιπών υλικών και υπηρεσιών προϋπολογισμού 125.000 ευρώ» με τη λήψη εκ νέου
απόφασης στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ομοίως εγκρίθηκαν από το Σώμα, η 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΠΕ
Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και του Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους
2016, που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των
πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ . Ακόμη,
σχετικά με τα οικονομικά θέματα της Περιφέρειας, κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό
Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της υπ’αριθμ.141/2014 Απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α τρίμηνο 2016 και την 5η Τροποποίηση
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
Επίσης, μετά την παρέμβαση και τοποθέτηση του Δημάρχου Στυλίδας κ. Απόστολου
Γκλέτσου και των συνεργατών του σχετικά με το θέμα της Έγκρισης συμμετοχής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την «Ολοκληρωμένη
Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», το
Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή λήψης απόφασης επί του
θέματος, την εισαγωγή αυτού και συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
και την επανεισαγωγή του προς συζήτηση και λήψη αόφασης στην αμέσως επόμενη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Τέλος, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, κήρυξε τη λήξη 9ης Τακτικής Συνεδρίασης.

