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Περιφερειακού Συμβουλίου 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης  

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

Έλαβε χώρα, την 7 Νοεμβρίου 2016, στη Λαμία, στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Περιφερειακού Συμβουλίου, η 16η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Η Πρόεδρος, Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης όπου, προς διευκόλυνση των παρόντων εκπροσώπων των 

Συνταξιούχων, προέταξε τη διαδικασία της συζήτησης των ψηφισμάτων, την οποία 

το Σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ 

Λαμίας, Γιάννης Παπαδημητρίου έλαβε το λόγο για να προβάλει τα αιτήματα των 

συνταξιούχων, τα οποία υποστήριξε κι ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων του 

Δημοσίου, Χρήστος Γραβάζος, σχετικά με τις συνεχείς περικοπές των συντάξεων. 

Ακολούθως ο Περιφερειάρχης, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης τόνισε ότι το 

συνταξιοδοτικό ζήτημα οφείλει να μην τυγχάνει πολιτικής εκμετάλλευσης και ότι 

εφόσον η αποστολή της Περιφέρειας είναι να στέκεται πλάι στον πολίτη κι ένα 

ομόφωνο ψήφισμα πρέπει να ρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο αρχηγός της 

μείζονος αντιπολίτευσης, Νικόλαος Στουπής, επεσήμανε την ανάγκη και τους όρους 

επαναπροσδιορισμού ενός δίκαιου και ισότιμου ασφαλιστικού συστήματος. Επί του 

αυτού ζητήματος τοποθετήθηκαν αποδίδοντας έκαστος τη δική του πολιτική 

διάσταση, οι υπόλοιποι επικεφαλής των συνδυασμών και Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

με κατάληξη την κατά πλειοψηφία έκδοση του ψηφίσματος συμπαράστασης των 

Συνταξιούχων. 



Έπειτα, επί του 2ου θέματος, σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος 

συμπαράστασης στους λήπτες στεγαστικού δανείου σε ξένο νόμισμα, ο Πρόεδρος 

του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.), Παντελής 

Αντωνιάδης ανέπτυξε την πρόταση για ψήφισμα το οποίο θα συμβάλει στη 

νομοθετική ρύθμιση της αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανείων σε ελβετικό 

φράγκο. Επακολούθησαν οι τοποθετήσεις των αρχηγών των συνδυασμών της 

αντιπολίτευσης και λοιπών Περιφερειακών Συμβούλων. Το Σώμα του 

Περιφερειακού Συμβουλίου κατέληξε σε κατά πλειοψηφία έκδοση ψηφίσματος 

συμπαράστασης στους λήπτες δανείων σε ξένο νόμισμα. 

Κατόπιν, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης, Νικόλαος Στουπής, 

πρότεινε, σχετικά με την προβολή των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη 

δημιουργία μετά τη λήξη εκάστης της Συνεδρίασης αποσπασμάτων συστήματος 

εγγραφής κι αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο) με τα σχετικά σχόλια των 

Περιφερειακών Συμβούλων από κάθε συνδυασμό. Πρόταση που έγινε δεκτή  και 

τέθηκε προς επεξεργασία υλοποίησης από Την Περιφερειακή Αρχή. 

 Στη συνέχεια, η πορεία της Συνεδρίασης συνεχίστηκε με τη διαδικασία των 

επίκαιρων ερωτήσεων, οι οποίες επαναδιατυπώθηκαν προφορικά από τους 

Περιφερειακούς Συμβούλους και αφορούσαν την επιλογή των συμβούλων του 

Περιφερειάρχη και τη διοικητική υποστήριξη της Περιφερειακής Αρχής, τον έλεγχο 

της οικονομικής διαχείρισης, την παρέμβαση της Περιφέρειας στην 5η ΥΠΕ για την 

έλλειψη ακτινολογικού μηχανήματος στο κατάστημα Π.Ε.Δ.Υ Χαλκίδας, την 

παρέμβαση στους φορείς διαχείρισης, τη διακοπή λειτουργίας καταστήματος της 

Εθνικής Τράπεζας στην περιοχή της Κανήθου Χαλκίδας, την υπολειτουργία του 

Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, τη μέριμνα για τη φοίτηση των προσφυγόπουλων 

που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας των Θερμοπυλών και την εν γένει 

διεύθυνση της λειτουργίας του και την παράδοση στην κυκλοφορία του έργου της 

παράκαμψης της Μάκρης-Μακρακώμης. Στα παραπάνω τεθέντα από τους 

Περιφερειακούς Συμβούλους θέματα, απάντησε ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος 

Μπακογιάννης.  



Ακολούθησε η πρόταξη και η συζήτηση των προς έκδοση ψηφισμάτων σχετικά με τη 

συμπαράσταση στους εργαζόμενους της PEPSICO-HBH και τη διατήρηση της 

λειτουργίας της επιχείρησης και η συμπαράσταση στους συλληφθέντες μαθητές 

των σχολείων της Λαμίας και η εναντίωση σε κατασταλτικά μέτρα σε βάρος των 

μαθητών, τα οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο στήριξε ομόφωνα. 

Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, κατά το ροή της διαδικασίας, ακολούθησαν 

με τις παρεμβάσεις των Αδαμάντιου Γεωργούλη και Παναγιώτη Ευαγγελίου σχετικά 

με την αντισεισμική προστασία και τη σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης, 

τα οποία θέματα ως προς τον πρώτο, θα διανεμηθούν προς επεξεργασία στους 

αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και ως προς το δεύτερο η Περιφερειακή Αρχή 

χαιρέτισε τη σχετική υποβολή εισήγησης στην επόμενη Συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Η διαδικασία συνεχίστηκε με τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης ως προς τα 

θέματα ημερήσιας διάταξης όπου το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε 

ομόφωνα τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, 

βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι την 28η Νοεμβρίου 2016 ή 

οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στον Ορχομενό Βοιωτίας, την 

τροποποίηση προϋπολογισμού ενταγμένων έργων της ΣΑΕΠ 766 (Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας) του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την πρόταση ένταξης νέων 

έργων στην ΣΑΕΠ 566 (επαναλαμβανόμενες δράσεις), την πρόταση τροποποίησης 

του προϋπολογισμού στις μελέτες της ΣΑΜΠ066: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ΚΟΙΝ. ΚΑΦΗΡΕΩΣ"» & «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π 

ΔΥΣΤΙΩΝ"», την 5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 

2016, την 5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2016, τη 

σύναψη και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση 

Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 



Ομοίως, το Περιφερειακό Συμβούλιο στήριξε ομόφωνα τη σύναψη και σχεδίου 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΤΟΕΒ 

Ανθήλης και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: 

«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της χώρας (Καθαρισμός 

αποστραγγιστικής τάφρου «Αντλιοστάσιο Αλεξίνα» ΤΟΕΒ Ανθήλης)», τη σύναψη και 

σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 

του ΤΟΕΒ Μοσχοχωρίου και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

για το έργο: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών 

που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της χώρας (Επισκευή 

τεχνικών κατασκευών και καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου ΤΟΕΒ 

Μοσχοχωρίου)», τη σύναψη και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΤΟΕΒ Ροδίτσας-Μεγάλης Βρύσης-Αυλακίου 

και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: 

«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της χώρας 

(Αποκατάσταση λειτουργίας Β αποστραγγιστικού αντλιοστασίου περιοχή Αυλακίου 

και Επισκευή τεχνικών κατασκευών ΤΟΕΒ Ροδίτσας)», τη σύναψη και σχεδίου 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΤΟΕΒ 

Φακίτσας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: 

«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της χώρας (Καθαρισμός 

αποστραγγιστικής τάφρου «Θερμονέρι» ΤΟΕΒ Φακίτσας)» και τη σύναψη και 

σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, για το 

έργο της ΣΑΕΠ 766 με τίτλο «Αγροτική οδοποιϊα Κωπαϊδας» και ΚΑ: 

2016ΕΠ76600002. 

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο την παράταση ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων στο Αλιβέρι του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου το 

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 από τις 19.00 μ.μ έως τις 24.00 μ.μ. στα πλαίσια της 

συνδιοργάνωσης από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου και το Επιμελητήριο 

Εύβοιας εκδήλωσης «Λευκής Νύχτας», την παράταση ωραρίου λειτουργίας των 



καταστημάτων στη Λαμία του Δήμου Λαμιέων την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 

από τις 21.00 μ.μ έως τις 24.00 μ.μ. προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας να 

πραγματοποιήσει εκδηλώσεις «Λευκής Νύχτας», την τροποποίηση του Π.Δ. 

148/2010 [ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010] «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας».  

Ομοίως, κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση 

της από 22-3-2016 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών αναφορικά με την «Ίδρυση και εγκατάσταση Παρατηρητηρίου και Κέντρου 

Προαγωγής Υγείας» στο Δήμο Τανάγρας, την έγκριση Τεχνικού 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 (Περιφερειακοί ΚΑΠ- τροπ.08), 

την έγκριση πρότασης τροποποίησης του προϋπολογισμού σε έργα της ΣΑΕΠ066 και 

ΣΑΕΠ566 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την έγκριση 5 ης 

Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2016 (1η Τροπ. του 

προγράμματος που χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΟΚΩΝ ΚΑΠ 2016),τη 10η 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2016.  

Μετά το πέρας της συζήτησης κι απόφασης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η 

Πρόεδρος  του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε τη 

λήξη της Συνεδρίασης. 

 

 

  

 




