
 

Γραφείο Προέδρου                                                                             Λαμία: 14-2-2017 

Περιφερειακού Συμβουλίου 

Δελτίο τύπου  

Της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας                      

Τη Δευτέρα 13/2/2017 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού, στον Ορχομενό της Βοιωτίας, η 1η Τακτική 

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Κατ’ επιθυμία της 

τρέχουσας Περιφερειακής Αρχής, η αποκέντρωση των εργασιών του Περιφερειακού 

Συμβουλίου συνδυάστηκε με την παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή του 

Ορχομενού αλλά και φορέων της περιοχής, των προβλημάτων του τόπου με 

έμφαση στην αγροτική οδοποιία και τις παρεμβάσεις στο Κωπαιδικό πεδίο, στον 

καθαρισμό των αρδευτικών καναλιών, στη συντήρηση φραγμάτων και γεφυριών.   

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου κι έδωσε το 

λόγο στο Δήμαρχο Ορχομενού και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

Στερεάς Ελλάδας κ. Λουκά Υπερήφανο, ο οποίος επεσήμανε την ιστορικότητα της 

περιοχής, την ανάγκη ανάδειξης των μνημείων της, ενώ δεν παρέλειψε να 

αναφερθεί και στο αποστραγγιστικό έργο του Κωπαϊδικού πεδίου με τη σύμπραξη 

της Περιφέρειας. Σε αυτό, το σημείο, δε, έκανε μνεία στην αγαστή συνεργασία του 

Δήμου και της Περιφέρειας με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων των πολιτών.  

Κατόπιν, η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κα Φανή 

Παπαθωμά, αφού ευχαρίστησε για τη φιλοξενία του το Δήμαρχο Ορχομενού, 

ενημέρωσε το Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις εργασίες που έχουν 

επισυμβεί ως τώρα στην περιοχή της Κωπαίδας. Ο αρχηγός της μείζονος 

αντιπολίτευσης κ. Νικόλαος Στουπής πρότεινε την εκπόνηση επιχειρησιακού 



σχεδίου για το μέλλον της Κωπαίδας και των αγροτών επιτονίζοντας την ανάγκη 

αξιοποίησης της περιοχής για τη δημιουργία δομών αγροτικής επιχειρηματικότητας 

της Βοιωτίας. Σχετικά με το θέμα, τοποθετήθηκαν κι ο Δήμαρχος Λοκρών, κ. Λιόλιος, 

ο οποίος επισημείωσε τη δημιουργία ουσιαστικής, εποικοδομητικής οδοποιίας στο 

πλαίσιο επιβοήθησης του αγροτικού τομέα ως πρωτεύον μέλημα των 

αυτοδιοικητικών αρχών, όπως επίσης κι ο Δήμαρχος Αλιάρτου κ. Ντασιώτης. Η 

Δήμαρχος Λεβαδέων, κα Πούλου ανέπτυξε τους λόγους επίλυσης του ιδιοκτησιακού 

ζητήματος από την Περιφέρεια, ήτοι των αλλοτριωμένων χωρικών επεμβάσεων, 

που ανακύπτει στην Κωπαίδα. Ακόμη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, 

έλαβε το λόγο και συνεχάρη την Περιφερειακή Αρχή για τη διεκδίκηση της άρσης 

της υποχρηματοδότησης στη Στερεά Ελλάδα και τόνισε την ανάγκη διεξαγωγής ενός 

συνεδρίου με τη συνεργασία όλων των επιμελητηρίων, ενώ μίλησε και για τα πολύ 

ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα (αλκοολισμού και ναρκωτικών) που βιώνει σε 

αισθητό βαθμό η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. 

Έπειτα, η συζήτηση μεταφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα των ημερών, την 

ανάρτηση των δασικών χαρτών. Παρά το γεγονός ότι η ανάρτηση των δασικών 

χαρτών ήταν και είναι πάγιο αίτημα των πολιτών, κατά τις αλλεπάλληλες 

κυβερνητικές αλλαγές, εντούτοις, η ανάρτησή του δημιούργησε περισσότερα 

προβλήματα από όσα έλυσε. Η προβληματική των χαρτών έγκειται σε μεγάλο 

βαθμό στη μη ορθή αποτύπωση των δασικών εκτάσεων-καθώς δε 

χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 που να αποδεικνύουν 

ιστορικά την πραγματική κατάσταση που ίσχυε στις επίμαχες περιοχές ως σήμερα, 

αλλά η σύγχρονη εικόνα των περιοχών αυτών-, στο τεκμήριο κυριότητας υπέρ του 

δημοσίου για τις εκτάσεις που κηρύχθηκαν δασικές ή χορτολιβαδικές και κυρίως 

στην  υπέρμετρη επιβάρυνση του μέσου πολίτη από την υποβολή αντιρρήσεων 

μετά των επαχθών παραβόλων. Η διαλογική συζήτηση οδήγησε το Περιφερειακό 

Συμβούλιο στην κατά πλειοψηφία λήψη απόφασης περί αναστολής της 

διαδικασίας ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, όπως εισηγήθηκε ο αρχηγός της 

μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Νικόλαος Στουπής, την έγκαιρη διόρθωση των 

καταγεγραμμένων προβλημάτων τους και τη γρήγορη επαναφορά τους για την 

τελική φάση έγκρισής τους. 



Στη συνέχεια της συζήτησης των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων, το 

Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα  την ανάθεση στο Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της υποβολής πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Στερεά Ελλάδα», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06 «Προστασία του 

Περιβάλλοντος και προώθηση της Περιφερειακής Ανάπτυξης για το έργο  με τίτλο 

«Αξιοποίηση πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας », της Πρόσκλησης 31 με αριθμό πρωτ.5083/29-12-

2016, τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος αυτού με την τήρηση των 

κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του, τη δαπάνη – δέσμευση πίστωσης, για τη 

μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων των σχολικών ετών 2017 - 2018, 2018 - 

2019 και 2019 - 2020 της ΠΕ Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη  δαπάνη – 

δέσμευση πίστωσης, για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων των σχολικών 

ετών 2017 - 2018, 2018 - 2019 και 2019 - 2020 της ΠΕ Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

Ακολούθως, επί των θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, το 

Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παράταση ωραρίου 

λειτουργίας των  καταστημάτων  στη Χαλκίδα  του Δήμου Χαλκιδέων το Σάββατο  25 

Φεβρουαρίου 2017 από τις 20:00 μ.μ έως τις 24:00 μ.μ.  προκειμένου ο Εμπορικός 

και Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας να πραγματοποιήσει εκδήλωση  Λευκής 

Νύχτας. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι από το νόμο 

προβλεπόμενοι όροι αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή και υπερεργασιακή 

απασχόληση των εργαζομένων, την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Innovative 

cultural and creative clusters in the MED area- Καινοτόμες πολιτιστικές και 

δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο 

«CHIMERA» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG MED», 

την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Regional Creative Industries Alliance - Συμμαχία 

Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων – Από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες στις βέλτιστες 

πολιτικές Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας  

με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» και ακρωνύμιο «RCIA» το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

«INTERREG EUROPE». 

 



Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ακολούθησε τη ροή της 

διαδικασίας όπου το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα  την 

υποβάθμιση σε Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, του τμήματος της ΝΕΟ Αθηνών-

Λαμίας, μήκους 7χλμ., το οποίο άρχεται από το σημείο που η ΝΕΟ διέρχεται κάτω 

από την ΠΑΘΕ στην περιοχή των διοδίων της Αγίας Τριάδας και τελειώνει στο 

σημείο που επίσης διέρχεται κάτω από την ΠΑΘΕ πλησίον των διοδίων 

Θερμοπυλών, τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ) και στις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

υλοποίηση του έργου ««Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις 

Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Φθιώτιδας και Εύβοιας για τα έτη 2017- 2018 και 2018-2019», την  τροποποίηση  

του «σχεδίου»  Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, κατά το Ν. 

4071/2012-άρθρο 8-παρ.10, με το Δήμο Μακρακώμης και το Υπουργείο Πολιτισμού 

& Αθλητισμού, για το έργο της ΣΑΕΠ 0561 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ 

Δ.Κ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΑΡΑΚΩΜΗΣ»,  ΚΑ: 2016ΕΠ05610025 και 

προϋπολογισμό 595.000,00€, την τροποποίηση του πίνακα υποέργων  του 

ενάριθμου: 2013ΕΠ06600005 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 066, την προέγκριση 

πιστώσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 για τις ΣΑΕΠ 566 και 

ΣΑΕΠ 066 & πρόταση ένταξης νέων έργων, την τροποποίηση πίνακα υποέργων του 

ενάριθμου:2013ΕΠ06600009 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 066, τον πίνακα 

υποέργων σε ενάριθμα της ΣΑΕΠ 566 που αφορούν δαπάνες λειτουργίας, 

συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων (ενάριθμα:2016ΕΠ56600007, 2016ΕΠ56600008, 

2016ΕΠ56600009, 2016ΕΠ56600010, 2016ΕΠ56600011), την τροποποίηση του 

πίνακα υποέργων  στο παραπάνω ενάριθμο, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα, 

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. Διαχειριστής 

(υπόλογος) στο ενάριθμο έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και θα 

διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές, την τροποποίηση του πίνακα υποέργων του 



ενάριθμου:2014ΕΠ56600011 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017» της  ΣΑΕΠ 566. 

Ομοίως, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση  

των πινάκων υποέργων στο  ενάριθμο 2014ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» της  ΣΑΕΠ 566, την έγκριση 

των πινάκων υποέργων στο  ενάριθμο 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» της  ΣΑΕΠ 566, την 

έγκριση του Τεχνικού  Προγράμματος της  Π. Ε.  Ευρυτανίας έτους 2017, την 

έγκριση του Τεχνικού  Προγράμματος από πιστώσεις ΚΑΠ ΣΑΕΠ της Π. Ε. Φωκίδας 

έτους 2017, την εγγραφή  νέου ενάριθμου με τίτλο  «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

«ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ-ΒΙΤΑΛΑ)»»  π/υ 34.385,25 €,  στην ΣΑΜΠ066  

(με προέγκριση)  που  αφορά την εξόφληση δαπάνης σε εφαρμογή δικαστικής 

απόφασης, την έγκριση των πινάκων υποέργων στα  ενάριθμα 2014ΕΠ56600009 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» και 

2014ΕΠ56600016 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 -2017» της  ΣΑΕΠ 566, την πρόταση Κατάρτισης Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2017 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ,  τη δαπάνη – δέσμευση πίστωσης,  για τη 

μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων των σχολικών ετών -2017 -2018, 2018-

2019 και 2019-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π. Ε. Φθιώτιδας, τη δαπάνη 

– δέσμευση πίστωσης,  για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων των 

σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π. Ε. 

Ευρυτανίας, την επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας» 

για την κατάθεση των διαθεσίμων του τακτικού Προϋπολογισμού και των 

Δημόσιων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη συμπλήρωση-

τροποποίηση της υπ. αριθμ. 243/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον 

Προϋπολογισμό του έτους 2017 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, την δαπάνη – δέσμευση πίστωσης,  για τη μεταφορά μαθητών 

δημοσίων σχολείων των σχολικών ετών -2017 -2018, 2018-2019 και 2019-2020 της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΠΕ Φωκίδας. 



Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση του  

Σχεδίου της 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», ως προς 

τα μέλη που εκπροσωπούν την Περιφέρεια στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης, 

την  πρόσληψη τριών (3) ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) 

μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών 

στην Π. Ε. Ευρυτανίας, την έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΚΕΕΛΠΝΟ για την διάθεση 

ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού από το ΚΕΕΛΠΝΟ στην Περιφέρεια και 

εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της, την σύναψη και το 

«σχέδιο» Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ 766 με 

ΚΑ: 2016ΕΠ76600004 και  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις 

για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή 

Τραγάνα –Προσκυνάς (μελέτη και κατασκευή)», στα πλαίσια εγκριθείσας 

χρηματοδότησης ύψους 2.000.000,00€, από πόρους του ΠΔΕ της ΣΑΕ 071 του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε βάρος του έργου με ΚΑ: 

2015ΣΕ07100002 και τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ 

ΔΙΚΤΥΟΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΓΑΝΑ-ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ), το ετήσιο 

Προγράμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το 

έτος 2017 και την 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

2017, τον ορισμό των προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα 

πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Ολοκληρώνοντας, το Περιφερειακό Συμβούλιο προέβη στην ομόφωνη έκδοση δύο 

ψηφισμάτων, α) για συλλογή υπογραφών κατά της δίωξης του Δημάρχου Πατρέων Κώστα 

Πελετίδη (με την αποχώρηση της Ελληνικής Αυγής από την αίθουσα για να εκφράσει τη 

διαφωνία της) και β) για συμπαράσταση προς τους αγρότες. Τέλος, η Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε τη λήξη της Συνεδρίασης. 

 


