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Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου για τον θάνατο του Επίτιμου
Προέδρου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, Λουκά Υπερήφανου [1]

Απόσπασμα της αριθμ. 15/2022 Απόφασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
Σήμερα, ημέρα Κυριακή 3 Απριλίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Στερεάς Ελλάδας που συνήλθε σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς Συνεδρίαση, με αφορμή τη
θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Επίτιμου Προέδρου της, ΛΟΥΚΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ, μετά από
πρόσκληση του Πρόεδρου Νίκου Σουλιώτη, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα, σε ένδειξη πένθους και
προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Επίτιμος Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, ΛΟΥΚΑΣ
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ, πρ. Δήμαρχος Ορχομενού, υπηρέτησε για πολλά χρόνια την Αυτοδιοίκηση, πάντα
με πολλή αγάπη και αφοσίωση στο στόχο του, που δεν ήταν άλλος από την προσφορά στον τόπο και
στους πολίτες.
Η αυτοδιοίκητική του πορεία ξεκίνησε από την αγαπημένη γενέτειρά του, την Καρυά, όπου
διατέλεσε Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας την τετραετία 1982-1986. Στη συνέχεια εκλέχθηκε
Νομαρχιακός Σύμβουλος Βοιωτίας από το 1994 έως το 2002. Διετέλεσε Δήμαρχος Ορχομενού κατά
τις αυτοδιοικητικές περιόδους 2003-2006, 2007-2010 και 2014-2019, εκ των οποίων οι δύο πρώτες
θητείες, συνδυάστηκαν με τη θητεία του στην Τ.Ε.Δ.Κ. Βοιωτίας, ως Αντιπρόεδρος και ως Μέλος
αντίστοιχα.
Το 2014 ο Λουκάς Υπερήφανος εκλέχθηκε Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς
Ελλάδας και στην πενταετία της Προεδρίας του (2014-2019) κατάφερε να ενώσει όλα τα Μέλη και
τις Παρατάξεις του ΔΣ, υπό το «Κόμμα της Αυτοδιοίκησης», όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε όλες
τις σημαντικές του ομιλίες. Μέσα από τη συνεργασία όλων, η Π.Ε.Δ. κατάφερε σημαντικές
παρεμβάσεις για τη Στερεά Ελλάδα, οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του. Ο Λουκάς Υπερήφανος
κατάφερε επίσης, να αναβαθμίσει τον ρόλο και τη δυναμική της Π.Ε.Δ., τόσο σε Περιφερειακό, όσο
και σε Εθνικό επίπεδο. Έτσι τον Ιανουάριο του 2020, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς
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Ελλάδας, ως ελάχιστη ανάγνωση της μεγάλης συνεισφοράς του στην
αυτοδιοίκηση και στον τόπο
μας, τον ανακήρυξε Επίτιμο Πρόεδρό της.
Ο Λουκάς Υπερήφανος, ένας άνθρωπος με ήθος, με εργατικότητα, με αποφασιστικότητα, ένας
μεγάλος οραματιστής, ένας ακούραστος εργάτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτέλεσε, αποτελεί
και θα αποτελεί σημείο αναφοράς και παράδειγμα για τους νεότερους αυτοδιοικητικούς.
Ο αδόκητος θάνατός του σκορπίζει θλίψη σε όλη την οικογένεια της Αυτοδιοίκησης της Στερεάς
Ελλάδας.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να παραστούν τα Μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ., με επικεφαλής
τον Πρόεδρο, Νίκο Σουλιώτη, στην εξόδιο ακολουθία.
Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου
της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας.
Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ. Νίκο Σουλιώτη.
Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Προέδρου, των Μελών των Οργάνων και των
εργαζομένων της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος,
επιδίδοντας το παρόν ψήφισμα.
Να κυματίσει μεσίστια η Σημαία στα γραφεία της Π.Ε.Δ. σε ένδειξη πένθους κατά την ημέρα της
κηδείας του.
Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά το
θάνατό του, τακτική συνεδρίασή του.
Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και να δημοσιευθεί
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Ο Πρόεδρος
της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Νικόλαος Σουλιώτης
Δήμαρχος Καρπενησίου

Περιφερειακή ενότητα:

Περιφ. Ενότητα Βοιωτίας [2]
Περιφ. Ενότητα Ευβοίας [3]
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