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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Τανάγρας αντιδρά και ζητά την απόσυρση πρότασης νόμου με την οποία 

καταργείται η βασική προϋπόθεση εξασφάλισης της συναίνεσης για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού 

Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης Οινοφύτων 

  

Με τη συμμετοχή και ομιλία του σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της 

Βουλής, ο Δήμαρχος Βασίλης Περγάλιας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, εξέφρασε τη ριζική διαφωνία του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας σε πρόταση 

νόμου, με την οποία καταργείται η υποχρέωση του ιδιωτικού φορέα που έχει ιδρυθεί για το ΕΠΕ 

Οινοφύτων, να διαβουλευτεί με τους ιδιοκτήτες γης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις της 

περιοχής, προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη τους για τη δημιουργία του 

Επιχειρηματικού Πάρκου στις ιδιοκτησίες τους. 

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Περγάλιας, «αυτή είναι μια αναιτιολόγητη εξέλιξη, η 

οποία μάλιστα έλαβε χώρα χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί, παρ ότι είναι μέλος του Δ.Σ. ΕΑΝΕΠ 

Οινοφύτων». Συνεχίζοντας ο κος Περγάλιας τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη «μόνο δυσάρεστα 

συναισθήματα προκαλεί στο Δήμο και την κοινωνία του και φυσικά δεν εξυπηρετεί την 

μακρόχρονη ζητούμενη εξυγίανση, η οποία δεν θα επιτευχθεί, βρίσκοντας μπροστά της είτε  

τεράστιες αιτιολογημένες ή μη κοινωνικές συγκρούσεις, είτε ατελείωτες δικαστικές 

προσφυγές». 

Τελειώνοντας την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος, μετέφερε την μη αποδοχή του Δήμου του 

στην πρόταση νόμου η οποία καταργεί τη διαδικασία διασφάλισης των εκτάσεων, ζήτησε την 

απόσυρσή της και τόνισε:  

«Όταν υπογράψαμε ως Δήμος την συμφωνία, γνωρίζαμε ότι σύμφωνα με τοι υπ. αρίθμ 

46 του ν. 3982/11, ο φορέας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός) που επιθυμεί να φτιάξει ένα επιχειρηματικό 
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πάρκο, σε ξένες ιδιοκτησίες, είναι απαραίτητο να έχει την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών 

γης και των επιχειρήσεων που κατέχουν το 55% της έκτασής του (του πάρκου)».  

Επισυνάπτεται το βίντεο της ομιλίας του Δημάρχου στην Επιτροπή Παραγωγής και 

Εμπορίου της Βουλής. 


