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ΘΕΜΑ: «Συνάντηση Δημάρχου Τανάγρας με ΤΡΑΙΝΟΣΕ»
Στις 27/4/2017, στο Δημαρχείο, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Δημάρχου Τανάγρας κ.
Βασίλη Περγάλια με εκπροσώπους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Πρόεδρος, κ. Θεοχάρης, Γενικός Διευθυντής
κ. Λύτρας, Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τσαλίδης), τον Βουλευτή Ν. Βοιωτίας κ. Νίκο Θηβαίο, τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ.

Ν. Κουδούνη,

τον Διευθύνοντα

Σύμβoυλο της ΕΑΒ κ. Μαζαράκο και τον εκπρόσωπο της εταιρείας COCA COLA 3E κ. Γεωργίου,
για την αναβάθμιση του προαστιακού σιδηρόδρομου.
Ο Δήμαρχος Τανάγρας - στην διάρκεια της συνάντησης - επανέλαβε τις προτάσεις του
όπως αυτές κατατέθηκαν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις με το σχετικό υπόμνημα Δημάρχων.
Σημειώνεται ότι στις 25/4/2017 ο Δήμαρχος Τανάγρας μαζί με τους Δημάρχους Λεβαδέων,
Θηβαίων, Αλιάρτου - Θεσπιέων, Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας, Ορχομενού και Αμφίκλειας Ελάτειας, συναντήθηκε με τον κ. Τσαλίδη, ο οποίος δεσμεύτηκε για την εξέταση των απόψεων
των Δημάρχων και για την παρουσίαση της τελικής πρότασης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέχρι 15/5/2017.
Ο κ. Περγάλιας τόνισε ότι

στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, με ασφαλή και

γρήγορα μέσα μεταφοράς.
Στην Βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων - Σχηματαρίου δραστηριοποιούνται βιομηχανικές βιοτεχνικές μονάδες μεγάλης δυναμικότητας, μεταξύ αυτών η ΕΑΒ , η COCA COLA 3E, η ΕΛΒΑΛ
AE. Μεγάλος αριθμός εργαζομένων μετακινούνται καθημερινά από Αθήνα, Θήβα, Χαλκίδα προς
τις επιχειρήσεις της περιοχής.
Η επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού στο Σχηματάρι και η
αναβάθμιση του αντίστοιχου σταθμού στα Οινόφυτα αποτελούν προϋποθέσεις για
έναν εξυπηρετικό, ποιοτικό προαστιακό σιδηρόδρομο.

Οι Βιομηχανίες πρέπει άμεσα να γνωρίσουν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ τον αριθμό των εργαζομένων
τους, οι οποίοι μετακινούνται, καθώς και τις διαδρομές που οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν,
προκειμένου να σχεδιαστεί - με τον καλύτερο δυνατό τρόπο - η μετακίνηση του κοινού, με
ασφάλεια και ακριβή χρόνο άφιξης/αναχώρησης, στην βάση του ορθολογικού κόστους.
Ο Δήμαρχος σχολίασε ότι η αναβάθμιση του προαστιακού σιδηρόδρομου σχεδιάζεται
σύμφωνα με προτάσεις βιώσιμες , στο πλαίσιο της επιχειρηματικής λογικής.
Επίσης τόνισε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στον σχεδιασμό πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα,
τα ποσοτικά και ποιοτικά

στοιχεία που τεκμηριώνουν τις προτάσεις τους, προκειμένου η

ΤΡΑΙΝΟΣΕ να τηρήσει εμπρόθεσμα (μέχρι 15/5/2017) τη δέσμευσή της για την παρουσίαση της
τελικής πρότασης.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Βασίλης Περγάλιας

