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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας
Την κατασκευή του ∆ιοικητηρίου στη Λαµία µε κονδύλια του Jessica στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς
στην Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Στη Λαµία, έγινε στις 24 Απριλίου του 2014, η τακτική συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας. Κορυφαίο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης η έγκριση ένταξης και δηµοπράτησης του ∆ιοικητηρίου στη Λαµία, σύµφωνα
µε την αναλυτική εισήγηση.
Η κατασκευή ∆ιοικητηρίου στη Λαµία µελετήθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού
σχεδίου της πρωτοβουλίας Jessica του ΕΣΠΑ, την οποία η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας αξιοποιεί προκειµένου οι Υπηρεσίες της να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη.
Το ∆ιοικητήριο πρόκειται να κατασκευαστεί στον χώρο του Στρατοπέδου
«Τσαλτάκη», έκτασης 36 περίπου στρεµµάτων, που έχει παραχωρηθεί στην
Περιφέρεια. Η κατασκευή του κτιρίου προβλέπεται τόσο στο Γενικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο (ΓΠΣ) της Λαµίας, όσο και στο εγκεκριµένο τοπικό ρυµοτοµικό.
Ο χώρος του στρατοπέδου είναι :
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Αφενός µεν επαρκής για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων, που έχουν
µελετηθεί για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, και της δυνατότητας στέγασης άλλων υπηρεσιών (όπως π.χ. της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), καθώς και του συνόλου των κτιρίων που προβλέπονται
στην επένδυση, δηλαδή : Συνεδριακό Κέντρο, Εκθεσιακοί χώροι, Εµπορικό Κέντρο,
Θερµοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων, Βρεφονηπιακός Σταθµός, Υπαίθριος χώρος
στάθµευσης.
Αφετέρου σε κοµβικό σηµείο, αφού εξυπηρετεί -πέρα από την πόλη της Λαµίας –
τους συναλλασσόµενους της Φθιώτιδας και όλης της Στερεάς Ελλάδας, µε ευχερή
πρόσβαση από κάθε σηµείο.

Η συνολική επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 12.200 τετραγωνικά
µέτρα, εκ των οποίων τα 5.500 αφορούν το ∆ιοικητήριο και τα άλλα τα υπόλοιπα
κτίρια.
Το κατ΄αρχήν συνολικό κόστος, µαζί µε τις υπαίθριες διαµορφώσεις, προϋπολογίζεται
στα 9.250.000 €.

Το πιο σηµαντικό και ξεχωριστό στοιχείο της επένδυσης είναι πως η χρηµατοδότηση
του έργου προβλέπεται σε ποσοστό 100 % : 70 % από το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης
της πρωτοβουλίας Jessica ,στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας, µε χαµηλότοκο
δάνειο και 30% κεφάλαια του αναδόχου που θα κατασκευάσει το έργο και θα
αναδειχθεί µέσα από διαγωνιστική διαδικασία.
Είναι προφανές πως η όλη κατασκευή θα γίνει µε διαδικασία αυτοχρηµατοδότησης
µέσω σύµβασης παραχώρησης, η διάρκεια της οποίας θα καθοριστεί στους όρους
δηµοπράτησης, χωρίς απολύτως καµία οικονοµική επιβάρυνση της Περιφέρειας.

«Σήµερα, στο Περιφερειακό Συµβούλιο, παίρνουµε µια σηµαντική απόφαση»
επισηµαίνει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς «Σήµερα σηµατοδοτούµε τη
δυνατότητα κατασκευής ενός πολύ µεγάλου έργου που επί δεκαετίες είναι πάγιο
αίτηµα της Λαµίας, της Φθιώτιδας και βεβαίως – στη µετα-Καλλικράτη εποχή - όλης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η δική µας εµπειρία στη Βοιωτία, όπου στη Νοµαρχιακή µας οκταετή θητεία,
κατασκευάσαµε το ∆ιοικητήριο και στεγάσαµε σε ενιαίους, σύγχρονους και
λειτουργικούς χώρους, τις υπηρεσίες της Λιβαδειάς και της Θήβας, όπως και
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αντίστοιχα στην Εύβοια, έχει καταδείξει το πόσο πολύ αναγκαία, πόσο σηµαντικά
είναι τέτοιου είδους έργα για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών και για την
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Βεβαίως, εκείνο που πρέπει να υπερ-τονίσουµε, είναι πως όλη η επένδυση
προβλέπεται να γίνει χωρίς επιβάρυνση της Περιφέρειας, αφού φροντίσαµε να
αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες που δίνει το ΕΣΠΑ, µέσω της πρωτοβουλίας Jessica.
Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουµε εργαστεί συστηµατικά πάνω στο σχέδιο της
επένδυσης, έχουµε συνεργαστεί µε το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας,
έχουµε διασφαλίσει τις τεχνικές προϋποθέσεις και έτσι πετύχαµε τη χρηµατοδότηση
του έργου.
Η Περιφέρεια λοιπόν µπορεί να αποκτήσει ουσιαστικά αδαπάνως ∆ιοικητήριο αφού
αποπληρώνει σταδιακά την επένδυση µε ποσό το πολύ ίσο µε το ύψος των ενοικίων
που καταβάλει σήµερα για τη στέγαση των υπηρεσιών.
Είναι δηλαδή οι πιο συµφέροντες όροι µιας διαδικασίας που θα έχει ως αποτέλεσµα
ένα σύγχρονο ∆ιοικητήριο, και µαζί µε τα υπόλοιπα κτίρια θα αποτελεί το Κέντρο
Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Θα΄θελα να τονίσω, την µεγάλη µας ικανοποίηση να δροµολογήσουµε στην πρώτη
περιφερειακή µας θητεία, ένα τόσο σηµαντικό, ένα τόσο αναγκαίο έργο, ένα σηµείο
αναφοράς της δουλειάς µας, µια παρέµβαση χρόνια απαιτητή, χρήσιµη, λειτουργική
και µε µια χρηµατοδοτική συµφωνία προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.»

Επίσης στο Περιφερειακό Συµβούλιο συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν θέµατα αγροτικής
οικονοµίας, που ειδικότερα αφορούν :
Την στήριξη του κελυφωτού φυστικιού Φθιώτιδας και την προστασία του µε
εντοµοκτονία, µέσω προγραµµατικής σύµβασης της Περιφέρειας µε το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Το πρόγραµµα υποχρεωτικών και εκούσιων αναδασµών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έτους 2014, σε σύνολο 227.000 στρεµµάτων στη Φθιώτιδα, στη Βοιωτία και
στη Φωκίδα.

Τέλος, µε αφορµή τη συζήτηση και έγκριση του Περιφερειακού Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, µε βάση την πρόσφατη
εγκύκλιο του Υπουργείου και τις µεσοπρόθεσµες δεσµεύσεις (2014-2017) της χώρας,
ο Περιφερειάρχης επεσήµανε :
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«Με τις οικονοµικές συνθήκες που διαµορφώνονται σε εθνικό επίπεδο, η κατάσταση
δεν θα είναι καθόλου απλή. Οι επόµενες Περιφερειακές Αρχές τόσο της Στερεάς
Ελλάδας όσο και συνολικά οι 13 όλης της χώρας θα πρέπει να εξαντλήσουν τη
µαχητικότητά τους, τη διεκδικητικότητά τους, την προσπάθειά τους, την
αγωνιστικότητά τους, και να αντιδράσουν άµεσα, ειδάλλως δεν θα έχουν λόγο
ύπαρξης.
Εµείς καταφέραµε µέσα από δύο µνηµόνια να υλοποιήσουµε και να αυξήσουµε τα
προγράµµατα των εθνικών πόρων. Ειδικά σε ότι αφορά τις Συλλογικές Αποφάσεις 766
και 066, µέσα από τις οποίες υλοποιούµε δεκάδες έργα στη Στερεά Ελλάδα,
διεκδικήσαµε και πετύχαµε την αύξηση του ορίου πληρωµών από 11 εκ. € το 2011 σε
30 εκ. € το 2013.
Σήµερα και από φέτος έως το 2017, αυτό το όριο πληρωµών µειώνεται στα 8 εκ. €
κατ΄έτος.
Σήµερα οι Περιφέρειες βρίσκονται – όπως πολλές φορές έχω τονίσει – µε
καταργηµένο το πρόγραµµα των ΚΑΠ, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχιση των
έργων που έχουν ξεκινήσει και τη δυνατότητα νέων.
Σήµερα οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος της χώρας
– από το 2014 έως το 2017 – δείχνουν ότι πρακτικά δεν µπορεί να υπάρξει και να
υλοποιηθεί Περιφερειακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, δηλαδή τα έργα που
έχει ανάγκη ο τόπος και η κοινωνία.»

Επίσης ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς έδωσε τις ευχές του για καλόν αγώνα και
επιτυχία στα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου, που είναι υποψήφιοι σε
δηµοτικούς και περιφερειακούς συνδυασµούς, καθώς και στα ψηφοδέλτια των
ευρωεκλογών.
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