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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
207/2015
Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε
το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο «Δημοσθένη Λιάπη», κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.642/9-12-2015 Πρόσκλησης της
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κας Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 14η
Συνεδρίαση (τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ.
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους
Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο

Ολοκληρωμένη
πρόταση
αντιμετώπισης
περιβαλλοντικών
προβλημάτων,
οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης περιοχής
Ασωπού ποταμού.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα
Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:
Παρόντες
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
 Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Κωνσταντίνος Μίχος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης
Σπανός & Αριστείδης Τασιός
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας
«Αλλάζουμε
στην Καρδία της Ελλάδας»
Παρών/ούσα
Αναστασίου Γεώργιος
√
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος
√
Αργύρης Δημήτριος
√
Αργυρίου Δημήτριος
√
Βαρδακώστας Κων/νος
Βουρδάνος Δημήτριος
√
Γκάβαλης Σταμάτιος
√
Καλαντζή Αικατερίνη
√
Κάππος Ευστάθιος
√
Καραγιάννης Κων/νος
√
Καρακάντζας Αθανάσιος
√
Κατσαγούνος Ευάγγελος
√
Κατσαρός Χαράλαμπος
√
Κελαϊδίτης Γεώργιος
√
Κοντζιάς Ιωάννης
√

Απών/ούσα

√

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας
«Η Στερεά σε Νέα Τροχία Βαγγέλης Αποστόλου»
Παρών/ούσα Απών/ούσα
Αγγελέτος Ιωάννης
√
Γρεβενίτης Θωμάς
√
Θηβαίος Νικόλαος
√
Κουλούρης Γεώργιος
√
Μελισσάρης Ιωάννης
√
Μιχελής Αθανάσιος
√
Παπαδιώτης Αθανάσιος
√
Στουπής Νικόλαος
√
Τιμπλαλέξης Δημήτριος
√
Τσολάκη Σοφία
√
«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»
Γεωργούλης Αδαμάντιος
√
Γιαννάκης Μιχαήλ
√
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
√
Ευαγγελίου Παναγιώτης
√
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Κούκουζας Ευάγγελος
16
Κυρίτσης Δημήτριος
17
Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη
18
Μπακομήτρος Κων/νος
19
Μπουρμάς Ηλίας
20
Παπαναστασίου Ασημίνα
21
Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων
22
Περγαντάς Ιωάννης
23
Περλεπές Ιωάννης
24
Σανίδας Ηλίας
25
Σανιδάς Χαράλαμπος
26
Ταγκαλέγκας Ιωάννης
27
Τσιτσάνης Λάμπρος
28
Φακίτσας Βασίλειος
29
Χειμάρας Θεμιστοκλής
30
Ψυχογιός Γεώργιος
31
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
29

15
16
17
18
19
20
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«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»
Γκλέτσος Απόστολος
√
Πάνος Θεόδωρος
√
«Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»
Γκικόπουλος Γεώργιος
√
Ντούρου Ιωάννα-Σοφία
√
«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»
Χαϊνάς Κων/νος
√
«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»
Ζούμπος Βασίλειος
√

Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας

16

4

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51)
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45) - η Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού
Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Κασαράς. Στη
συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου,
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον
εισηγητή του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π.
Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. πρωτ.166781/1988/9-12-2015 εισήγησή
του και ανέφερε τα ακόλουθα:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης„ όπου ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Περιφερειών, στην παρ. ΣΤ
του οποίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας σε σχέση με το περιβάλλον και τα έργα.
2.
Τα άρθρα 6 και 26 του νόμου 1650/86 όπως ισχύει σήμερα στις οποίες προβλέπονται οι
υπηρεσίες που μπορούν να διενεργούν ελέγχους για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μεταξύ των
οποίων και τα κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) των Περιφερειών.
3.Τις διατάξεις του νόμου ν.3982/2011 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4014/2011, για την ‘Ηλεκτρονική Διαχείριση διαδικασίας
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης», και της ΚΥΑ 2015 30651/2014 (ΦΕΚ Β 1817/2014)
5. Τια διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου Ν.3852/2010 “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης„ και του άρθρου 3 του νόμου 3316/2005
“Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις” για τις προγραμματικές συμβάσεις.
Η Περιφερειακή Αρχή θέτει στη κρίση του Περιφερειακού Συμβουλίου ένα οργανωμένο
επιχειρησιακό σχέδιο με όραμα αλλά και εξειδικευμένη στρατηγική υλοποίησης. Ένα σχέδιο
συνεκτικό και αποδεκτό απ’ όλες τις πλευρές και τους ενδιαφερόμενους που μπορεί να αντιμετωπίσει
ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά, τόσο τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής και τις
δυσμενείς τους συνέπειες, όσο και τα προβλήματα της επιχειρηματικής, αγροτικής και εν γένει
οικονομικής υπανάπτυξης της περιοχής και των
επιχειρήσεων. Ένα σχέδιο θεσμικά συμβατό,
επιστημονικά ολοκληρωμένο, οικονομικά διαχειρίσιμο και επιχειρησιακά εφικτό που μπορεί να οδηγήσει
στην άρση και την επίλυση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί και με ασφάλεια να επιτύχει την
περιβαλλοντική και οικονομική ανόρθωση και αναδιάρθρωση όχι μόνο της Βιομηχανικής Ζώνης αλλά και
της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού.
Η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής είναι αποτέλεσμα σοβαρού, ειλικρινούς και αποτελεσματικού
διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η συνεργασία με το Δήμο Τανάγρας είναι άριστη και
εξαιρετικά εποικοδομητική. Πρωταρχικός μας στόχος αποτελεί πάντοτε η σύνθεση των απόψεων που
2
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διατυπώνονται και η λήψη της βέλτιστης απόφασης. Έτσι και αφού προσεγγίσαμε το πρόβλημα και τις
επιλογές μας στις 8/10/2015 οργανώσαμε στη Λιβαδειά την πρώτη συνάντηση – διαβούλευση και
παραδώσαμε στους ενδιαφερόμενους γραπτές τις σκέψεις και τις προτάσεις μας σε αδρές γραμμές. Η
ανταπόκριση που είχε η πρόσκληση και η πρότασή μας στη συνέχεια, τόσο σε τοπικό όσο και σε Εθνικό
Επίπεδο, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Σχεδόν όλοι οι Δημόσιοι φορείς που σχετίζονται με το πρόβλημα
αλλά και αρκετοί πολίτες και οργανώσεις
ανταποκρίθηκαν
συνεισφέροντας στον δικό μας
προβληματισμό πολύτιμες και κυρίως χρήσιμες σκέψεις και ιδέες, που μας βοήθησαν να οργανώσουμε
καλύτερα και αποτελεσματικότερα την πρωτοβουλία και τις παρεμβάσεις μας και να σχηματοποιήσουμε τη
συνολική μας πρόταση που φέρνουμε σήμερα στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο, πλήρως κοστολογημένη
και επακριβώς προσδιορισμένη για την κατ’ αρχήν έγκριση. Την 21.10.2015 οργανώσαμε και δεύτερη
συνάντησή με τους φορείς και τους πολίτες, όπου συνεχίστηκε η εποικοδομητική συζήτηση που ξεκίνησε
στις 8 Οκτωβρίου,
αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν οι προτάσεις των φορέων και των πολιτών που
συμμετείχαν.
Η απόφαση του παρόντος Περιφερειακού Συμβουλίου που θα δρομολογήσει τις δράσεις και θα δώσει το
εναρκτήριο λάκτισμα για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών μας, πιστεύω πως είναι ιστορικής
σημασίας, γιατί αφορά το μέλλον και τις προοπτικές όλης της Περιφέρειας και έχει εθνική διάσταση.
Κυρίως όμως θα διδάσκει πως λύσεις υπάρχουν και μέσα εξευρίσκονται αν υπάρχει βούληση.
ΔΕΣΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η Περιφερειακή Αρχή, με την οριστικοποιημένη πρότασή της, εμπλουτισμένη με τις χρήσιμες
ιδέες και τις προτάσεις που προέκυψαν τα πορίσματα της διαβούλευσης, βάζει τα θεμέλια για την
υιοθέτηση και υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών εφαρμογής, που με ασφάλεια θα οδηγήσουν στη
λύση του προβλήματος που όλοι γνωρίζουμε περιγράφεται και αναλύεται παρακάτω.
Η πρότασή μας είναι αποτέλεσμα της μελέτης των νομικών, τεχνικών και κυρίως των
οικονομικών δυνατοτήτων μας, γιατί εσείς γνωρίζετε πως τα οικονομικά των Περιφερειών και ειδικά της
δικής μας, ιδιαίτερα αυτό τον καιρό, δεν είναι εύκολο να ακουμπήσουν θέματα τέτοιας εμβέλειας.
Η δέσμη μέτρων, ενεργειών και πρωτοβουλιών στις οποίες καταλήξαμε αφορούν:
 στην έρευνα και αποκάλυψη των πηγών της συσσωρευμένης ρύπανσης και αυτών που τη
δημιούργησαν.
 στη μελέτη και υλοποίηση δράσεων εξάλειψης του προβλήματος και εξυγίανσης της περιοχής.
 στη δημιουργία ενός σταθερού μηχανισμού και διαδικασιών παρακολούθησης πρόληψης, ελέγχου
και ελαχιστοποίησης της περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημιάς.
 στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου περιβαλλοντικής εξυγίανσης και
πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής με σκοπό τη μετατροπή της σε Οργανωμένο Υποδοχέα
Επιχειρηματικότητας που θα επιτρέψει την αναβάθμισή της.
 στην διαρκή παρακολούθηση των συνεπειών στην υγεία των κατοίκων και την λήψη ανάλογων
μέτρων.
 στην απενοχοποίηση της αγροτικής παραγωγής.
Τα έργα οι μελέτες και ο εν γένει Περιβαλλοντικός Έλεγχος θα γίνεται από Ειδικό Κλιμάκιο
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που θα συσταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη στην Π.Ε.
Βοιωτίας, που έχει το θεσμικό δικαίωμα και την ευθύνη συντονισμού ελέγχου και παρακολούθησης της
μελέτης και την εν γένει εποπτεία των δράσεων της Περιφέρειας και του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος,
που συναρτώνται με τους ελέγχους.
ΔΡΑΣΕΙΣ
Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ρύπανση – Ρυπαντές - Έλεγχοι – Παρεμβάσεις)
Με άμεσους στόχους: α) την ολοκλήρωση των ελέγχων, β) την αποκάλυψη των εστιών
ρύπανσης και των υπαίτιων ρυπαντών και γ) τη διαρκή παρακολούθηση και έλεγχο της περιβαλλοντικής
συμπεριφοράς των βιομηχανιών της περιοχής και των περιβαλλοντικών ρύπων στο έδαφος, το νερό και
τον αέρα και δ) την λήψη άμεσων μέτρων εξυγίανσης και εξάλειψης των εστιών ρύπανσης, η Περιφέρεια
3

ΑΔΑ: ΒΖΙ57ΛΗ-ΨΨ8
Σ.Ε. θα χρηματοδοτήσει τις διεργασίες άσκησης συστηματικού ελέγχου, σε συνεργασία με
εξειδικευμένους φορείς που έχουν την σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία.
(1) ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η εισήγησή μας είναι να διενεργήσουμε μεγάλο διεθνή διαγωνισμό γα την επιλογή
ανεξάρτητου, αδιάβλητου, εξειδικευμένου και ειδικά πιστοποιημένου στο συγκεκριμένο αντικείμενο φορέα
διεθνούς εμβέλειας, αδιαμφισβήτητου κύρους, αξιοπιστίας και εμπειρίας με σκοπό και στόχο να γίνουν
άμεσα εστιασμένες έρευνες, έλεγχοι και παρεμβάσεις.
Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιώντας και τα μέχρι τώρα στοιχεία και δεδομένα από τους ελέγχους
των υπηρεσιών μας και του κεντρικού Κράτους, φιλοδοξούμε βάσιμα ότι μέσα στο 2016 θα έχουμε
καλύτερη αν όχι πλήρη εικόνα:
-

όλων των εστιών ρύπανσης,

-

των υπαιτίων δημιουργίας και ύπαρξης των εστιών αυτών και

-

επιστημονικά ενδεδειγμένων, τεχνικά εφαρμόσιμων και εφικτών μέτρων οριστικής εξυγίανσης της
περιοχής αλλά και πρόληψης ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Η Περιφέρεια θα προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό με συνοπτικό αντικείμενο την διερεύνηση της ρύπανσης
στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού στις περιοχές που από τα στοιχεία που υπάρχουν έχουν
διαπιστωθεί συγκεντρώσεις ρύπων. Ταυτόχρονα βάση των επιστημονικών δεδομένων θα λάβει χώρα
εκπόνηση σχεδίου - μελέτης αποκατάστασης. Το ΚΕΠΠΕ της Π.Ε Βοιωτίας, που είναι το κύριο Ελεγκτικό
εργαλείο της Περιφέρειας στους περιβαλλοντικούς ελέγχους, έχοντας αξιολογήσει τα μέχρι σήμερα
στοιχεία (μελέτες , μετρήσεις κτλ) έχει επισημάνει ειδικά τέσσερις (4) περιοχές στη μία εκ των οποίων έχει
αποκαλυφθεί εκτεταμένη ρύπανση ενώ οι άλλες τρείς μπορούν να χαρακτηριστούν ως «εν δυνάμει
ρυπασμένες» περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι 829.478,33 € (συμπ. ΦΠΑ), ώστόσο να
σημειωθεί πως στους διαγωνισμούς των μελετών οι εκπτώσεις είναι εξαιρετικά ψηλές και η δαπάνη
αναμένεται να είναι πολύ μικρότερη.
Στην τεχνική περιγραφή των διαγωνισμού, που προετοιμάζεται από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας θα
προσδιορισθούν με ακρίβεια οι στόχοι, τα δεδομένα, το εύρος των περιοχών και η πυκνότητα των
ελέγχων, οι διαδικασίες , τα παραδοτέα και όλα τα αναγκαία στοιχεία που θα αποκαλύπτουν τα ακριβή
σημεία ρύπανσης, το είδος και τους ρυπαντές και τις προτάσεις για εξυγίανση της περιοχής.
Επιγραμματικά οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν προκειμένου για τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης στις
επιλεγμένες θέσεις έχουν ως εξής:
1. Υδρογεωλογική – υδροχημική μελέτη των περιοχών αυτών. Στο στάδιο αυτό θα λάβει χώρα
γεωλογική χαρτογράφηση – σύνταξη γεωλογικού & υδρολιθικού χάρτη, κατασκευή πιεζομετρικού
και υδροχημικού χάρτη και τέλος χημική ανάλυση νερού.
2. Κατασκευή δικτύου παρακολούθησης υπογείων υδάτων και συγκεκριμένα ανόρυξη γεωτρήσεων
παρακολούθησης σε βάθη που κυμαίνονται από 20 μέχρι 50 μέτρα
3. Έρευνα και διασπορά ρύπων στις επιλεγμένες θέσεις
4. Μελέτη αποκατάστασης – απορρύπανσης της ρυπασμένης περιοχής η οποία θα βασιστεί σε
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες αποκατάστασης η οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ξανά με άριστα
αποτελέσματα.
Εισηγούμαστε και ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δράση, την διενέργεια του
Διεθνούς Διαγωνισμού τον συνολικό προϋπολογισμό ύψους 676.500€. Για το θέμα αυτό η Τεχνική
Υπηρεσία της Π.Ε. Βοιωτίας κατήρτισε σχετικό Τεχνικό Δελτίο με το οποίο σήμερα, μέσω της Δνσης
Προγραμματισμού της Περιφέρειας, εισηγούμαστε να προταθεί προς ένταξη και χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από τη ΣΑΜΠ066 .
(2). Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος.
Στο ίδιο πλαίσιο των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και σε συνεργασία πάντα με το Δήμο
Τανάγρας που θα μας εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές επί τόπου, θα στελεχώσουμε και θα
λειτουργήσουμε άμεσα το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος στην περιοχή, που έχει εξαγγείλει το Κράτος
από πολλά χρόνια αλλά δεν έχει υλοποιήσει μεχρι σήμερα, για να έχουμε άμεση και συνεχή
παρακολούθηση και εικόνα των επιβαρυντικών δράσεων και των υπαιτίων. Η τεχνική και λειτουργική
υποδομή του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος θα ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Σχέδιο
του
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Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, όταν αυτό λειτουργήσει, και θα ενταχθεί στην εποπτεία και
χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης που θα δημιουργηθεί σε αυτό. Στο πρώτο στάδιο η λειτουργία του
Παρατηρητηρίου θα συνδυασθεί λειτουργικά με το Παρατηρητήριο Υγείας (ιδ. κατωτέρω) για την
εξοικονόμηση δαπανών και το συντονισμό των δράσεων.
Ειδικότερα για το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος θα απαιτηθούν:
1.
Χώρος στέγασης / εξοπλισμός : Ο Δήμος Τανάγρας θα διαθέσει 1 θέση εργασίας – γραμματειακή
υποστήριξη, router, ψυγείο για συντήρηση δειγμάτων κλπ) και η ΠΕ Βοιωτίας τον εξοπλισμό
δειγματοληψιών). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ποσά που έχουν δεσμευτεί από το 2013 για τις ανάγκες
του ΚΕΠΠΕ.
2.
Στελέχωση : ΠΕ Βοιωτίας – 1 υπάλληλος με εξειδίκευση.
3.
Μετακινήσεις: Υπηρεσιακό όχημα για μετακινήσεις υπαλλήλου και μεταφορές δειγμάτων.
Δράσεις :
1. Μελέτη με επί τόπου διαρκή δειγματοληψία περιβαλλοντικών ρύπων σε:

20 επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, σε 20 δείγματα εδάφους, υπεδάφους (βαρέα μέταλλα,
διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυαρωματικούς υδρογονάθρακες, πτητικές
οργανικές ενώσεις) και σε 20 διάχυτες και σημειακές πηγές στον αέρα (ανόργανους ρύπους,
αιωρούμενα σωματίδια, διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυαρωματικούς
υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα, βενζόλιο, TOC)

100 αγροτικά προϊόντα (φυλλώδη, κονδυλώδη , βολβώδη) για βαρέα μέταλλα.
Η δειγματοληψία θα γίνεται από το ΚΕΠΠΕ σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια του
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που είναι ΝΠΔΔ, αφού οι υπηρεσίες και η Περιφέρεια δεν έχει ούτε την υποδομή
ούτε τα μέσα να κάνει τις σχετικές μετρήσεις και αναλύσεις, και ο προσδιορισμός των παραμέτρων θα
γίνει με συνεργασία των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας με την Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς και τα
εργαστήρια του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
2. Δειγματοληψίες –
συστηματική παρακολούθηση (πρόγραμμα δειγματοληψιών βάση Risk
Assessment) χημικών παραμέτρων εκροών των αγωγών (βιομηχανικών αποβλήτων & ομβρίων
υδάτων) που εκβάλουν στον Ασωπό ποταμό αλλά και του νερού του ποταμού σύμφωνα με την ΚΥΑ
20488/2010 όπως ισχύει.
Είναι σε εξέλιξη από το ΚΕΠΠΕ της Π.Ε. Βοιωτίας η καταγραφή και απεικόνιση σε χάρτη τόσο των
τελικών φρεατίων εξόδου στον Ασωπό ποταμό των αγωγών βιομηχανικών μονάδων (συντεταγμένες) ,
όσο και της όδευσης των αγωγών.
3. Εποπτικός έλεγχος μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων – παρακολούθηση - δειγματοληψίες
πόσιμου ύδατος της ευρύτερης περιοχής.
4. Άμεση επέμβαση ως ότου επιληφθεί το ΚΕΠΠΕ σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης.
5. Ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τις δράσεις του παρατηρητηρίου αλλά και για τα
αποτελέσματα των δειγματοληψιών μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας.
6. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος που αφορά τη συνεργασία της ΠΕ Βοιωτίας με τα
εργαστήρια ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος το παρατηρητήριο περιβάλλοντος θα μπορεί να συνεχίσει υπό της
οδηγίες του ΚΕΠΠΕ τις δειγματοληψίες και τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων και βαρέων
μετάλλων σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα και σε έδαφος και υπέδαφος.
Δαπάνες - Κόστη
1. Για τις δράσεις 2-5 δεν υπάρχει επιπλέον κόστος διότι η ανάλυση των δειγμάτων θα γίνεται
στη Χημική Υπηρεσία Λιβαδειά και στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, (πλην των
εξόδων του υπηρεσιακού οχήματος το οποίο ανέρχεται σε 25 ημέρες χ 50 ευρώ =1. 250
ευρώ )
2. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω για την εξυπηρέτηση της δράσεως 1 του Παρατηρητηρίου
Περιβάλλοντος, εξασφαλίσθηκε η συνεργασία του εγκυρότερου φορέα στον τομέα αυτό
που είναι τα διαπιστευμένα Εργαστήρια Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ),
Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (EΦΑΜΑΔ), Περιβαλλοντικών Αναλύσεων
(ΕΠΑ) και Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»). Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, μας υπέβαλε τις
συνημμένες προτάσεις – προσφορές : (α) για τη μελέτη δειγματοληψία και αναλύσεις των
περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περιοχή του Ασωπού ποταμού (1. Στα επιφανειακά &
υπόγεια
ύδατα:
Διοξίνες
&
Πολυχλωριομένα,
Διφαινύλια,
Πολυαρωματικοί
υδρογονάνθρακες, Προσδιορισμός πτητικών οργανικών ενώσεων, 2. Στο έδαφος &
υπέδαφος Διοξίνες & Πολυχλωριομένα, διφαινύλια, Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες,
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3. Στον αέρα (διάχυτα) Ανόργανα (SO2, NOx, CO, Ο3), Αιωρούμενα σωματίδια, Διοξίνες &
Πολυχλωριομένα διφαινύλια , Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες , Βαρέα μέταλλα (Pb,
Cd, As, Ni, Hg,Cu, Zn), Βενζόλιο, 4. Στον αέρα (σημειακές πηγές) ισοκινητική
Δειγματοληψία και προσδιορισμός συγκέντρωσης ολικών αιωρούμενων σωματιδίων(TSP)
Μέτρηση πίεσης θερμοκρασίας καυσαερίων και περιεκτικότητα υδρατμών στα καυσαέρια
Μετρήσεις Ανόργανων ρύπων
(ΝΟx, SO2, CO, %CO2, %O2)
Διοξίνες &
Πολυχλωριομένα διφαινύλια Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, As, Ni, Hg,Cu, Zn) Μετρήσεις Total
Organic Carbon (TOC) στα καυσαέρια,
Το εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο κόστος των μετρήσεων σε είκοσι (20) δείγματα από επιφανειακά
και υπόγεια ύδατα, είκοσι (20) δείγματα από έδαφος και υπέδαφος, καθώς και σε πέντε (5)
σημειακές και δεκαπέντε (15) διάχυτες πηγές στον αέρα, ανέρχεται στα 67,400 Ευρώ, πλέον
ΦΠΑ 82.202 €.
(β) Για τα ριζώδη προϊόντα όπως πατάτες , καρότα, κρεμμύδια κλπ που θα ελέγχονται για επιβάρυνση με
πολυφθοριωμένες ενώσεις και βαρέα μέταλλα θα γίνουν αναλύσεις για 100 δείγματα x 150 = 15,000€
συνολικό κόστος πλέον ΦΠΑ 23% και συνολικά 18.450€.
Συνολική ετήσια δαπάνη ελέγχων 100.652€.
Τα παραπάνω κόστη σε συνδυασμό με το ότι η επί τόπου δειγματοληψία θα γίνεται από το ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, λαμβανομένων υπόψη του κύρους και της επάρκειας του φορέα αυτού, είναι λογικά και
οικονομικά και δίκαια.
Η συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ που είναι ΝΠΔΔ προτείνεται να γίνει με την υπογραφή
Προγραμματικής σύμβασης με βάση τις έγγραφες προσφορές του Κέντρου που είναι συνημμένες στην
παρούσα.
Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει:
(α) Το σχέδιο, την Πρόταση και τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής για το
θέμα αυτό.
(β) Την υλοποίηση της δράσης όπως περιγράφεται στην εισήγηση και συνημμένες προτάσεις
του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος που είναι ΝΠΔΔ.
(γ) Την δαπάνη ύψους 100.652€. που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Βοιωτίας για το ερχόμενο έτος, όπως θα αναμορφωθεί στη πρώτη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβούλιου το 2016.
(δ) Να εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη να υπογράψει με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (ΝΠΔΔ), σύμφωνα
με τους όρους των εγγράφων προτάσεών του και το συνημμένο σχέδιο.
(3) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Στις περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις εντάσσεται και η ολοκλήρωση της καταγραφής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή.
Ειδικά για το θέμα αυτό επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνία της
Πληροφορίας είχε εγκατασταθεί από ετών το προβλεπόμενο από το νόμο Βιομηχανικό Μητρώο, η
δημιουργία δηλαδή βάσης δεδομένων στην οποία θα γίνεται η καταχώρηση και διαρκής ενημέρωση
ειδικού Μητρώου των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σε με όλα τα χρήσιμα
στοιχεία της δραστηριότητάς τους (άδειες, εγκρίσεις, αποφάσεις αρχών και επιχειρήσεων, διοικήσεις
κλπ).
Παράλληλα η τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας είχε
μελετήσει και εφαρμόσει ειδικό
Ερωτηματολόγιο και Πρόγραμμα με το Περιβαλλοντικό Μητρώο των Επιχειρήσεων της περιοχής, με τα
στοιχεία δηλαδή της δραστηριότητάς τους σε περιβαλλοντική βάση ( χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και
υλικά, πάσης φύσεως απόβλητα και ρύποι με τα νόμιμα όρια έναντι ενός εκάστου κλπ) στη βάση των
προβλέψεων της διατάξεως του άρθρου 18 του νόμου 4014/2011, για την ‘Ηλεκτρονική Διαχείριση
διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης», που εκδόθηκε εκ των υστέρων. Με βάση τη διάταξη αυτή
του νόμου το προβλεπόμενο Περιβαλλοντικό Μητρώο ενεργοποιήθηκε από τον Ιούλιο τους 2015 ΚΥΑ
30651/2014 (ΦΕΚ Β 1817/2014) σε Εθνική όμως βάση (τηρείται στο ΥΠΕΚΑ) .
Στα πλαίσια των άνω δράσεων της Περιφέρειας για το συγκεκριμένο πρόβλημα του Ασωπού η πρόταση
και η εισήγηση είναι να ενοποιηθούν οι βάσεις δεδομένων της Π.Ε. Βοιωτίας σε σχέση με τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη περιοχή και η δημιουργία, ενεργοποίηση και διαρκής
λειτουργία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ των επιχειρήσεων της περιοχής
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Οινοφύτων – Σχηματαρίου – Ασωπού Ποταμού, ώστε οι αρμόδιες Υπηρεσίες να έχουν σε διαρκή βάση
πλήρη εικόνα της δραστηριότητας κάθε επιχείρησης από περιβαλλοντική, διοικητική και βιομηχανική
βάση. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται ο έλεγχος των υπερβάσεων και της ρύπανσης και θα γίνεται
δυνατή η άμεση και προληπτική επέμβαση αποτροπής της. Έτσι θα αποφευχθούν οι αμαρτίες του
παρελθόντος και η ανεξέλεγκτη συγκέντρωση και έκλυση ρύπων στο περιβάλλον.
Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί επί του παρόντος από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας με την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού η διαδικασία πρόσληψης του οποίου έχει ολοκληρωθεί.
Παράλληλα θα γίνουν σχετικά διαβήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ με
σκοπό να θεσμοθετηθεί νομοθετικά με τρόπο που θα προτείνουμε, η πιλοτική τήρηση και λειτουργία του
συγκεκριμένου Μητρώου στην Π. Ε Βοιωτίας.
(4). Ειδική Εγκατάσταση περιορισμού της ρύπανσης του Ασωπού.
Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος LIFE (2011-2015) στο οποίο μετείχε το ΕΜΠ και το
Πολυτεχνείο Κρήτης καταγράφηκαν υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) που έφταναν τα 4.000 μg/L, και
πολλές φορές μέχρι και 8.000 μg/L σε αγωγό όμβριων υδάτων στην θέση «ΜΑΙΛΗΣ» στα Οινόφυτα,
που διέρχεται από την περιοχή, τροφοδοτείται εν μέρη από τον ρυπασμένο υπόγειο υδροφορέα και
εκβάλει στον Ασωπό ποταμό.
Από σχετική έρευνα και πληροφορίες προέκυψε ότι υφίσταται, αν και σε πειραματικό ακόμα
στάδιο, μέθοδος και σύστημα επεξεργασίας με χαμηλό λειτουργικό κόστος (π.χ. φίλτρα σιδήρου
μηδενικού σθένους) που επιτυγχάνει δραστικό περιορισμό του εκλυόμενου στον ποταμό εξασθενούς
χρωμίου. Το νερό (υπόγειο η επιφανειακό) μπορεί να καθαριστεί με διαφορετικά συστήματα. Ένα
ενδεδειγμένο μέσο προσρόφησης αποτελεί και ο σίδηρος μηδενικού σθένους (ZVI :zero valent iron) σε
περίπτωση που η ρύπανση είναι από βαρέα μέταλλα και ειδικά εξασθενές χρώμιο ή και χλωριωμένους
διαλύτες. Έτσι με μία στήλη ρινισμάτων σιδήρου, η οποία να παρεμβάλλεται στη ροή του νερού από την
επιβαρυμένη γεώτρηση, το εξασθενές χρώμιο γίνεται τρισθενές και καθιζάνει μαζί με τα ρινίσματα του
σιδήρου. Το συγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας δεν αλλοιώνει σε καμία περίπτωση τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του επεξεργασμένου νερού.
Στις σκοπούμενες και προτεινόμενες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις μας εντάσσεται και η
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την άμεση προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος
αυτού περιορισμού της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού από εξασθενές χρώμιο στα διαπιστωμένα
σημεία έκλυσης των ρύπων αυτών στο ποτάμι, η οποία εκτιμάται ότι προέρχεται από βιομηχανικά
απόβλητα θαμμένα στην άμεση περιοχή είτε πιθανώς υγρά απόβλητα που αποχετεύονται σήμερα από τις
υφιστάμενες βιομηχανίες, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα εντοπισμού της πηγής της ρύπανσης, και για
όσο διάστημα ο αγωγός αυτός εκβάλει νερό ρυπασμένο με Cr(VI). Το μέτρο αυτό θα πρέπει να
εφαρμοστεί άμεσα, έτσι ώστε να διακόψει την συνεχή επιβάρυνση του Ασωπού ποταμού από αυτό το
σημείο. Ήδη μελετάται η Τεχνική Περιγραφή του πρόχειρου διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός για την
εγκατάσταση και λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος υπολογίσθηκε σε 60.000€ για την
εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος περιορισμού της ρύπανσης στο συγκεκριμένο σημείο για
χρονικό διάστημα δυόμιση (2,5) ετών, που εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και πιθανώς
δρομολογηθεί οι διαδικασίες και οι προτάσεις εξυγίανσης με βάση τον διεθνή διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό
και τη σύμβαση θα τεθεί ειδικός όρος, λόγω του πειραματικού σταδίου της μεθόδου, ότι αν δεν
επιτευχθούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα που θα εγγυηθεί ο ανάδοχος εντός χρονικού διαστήματος
έξη (6) μηνών από την εγκατάσταση , η σύμβαση θα λύεται αζημίως για την Περιφέρεια και η μόνη
υποχρέωσή της θα είναι η καταβολή του κόστους εγκατάστασης που προϋπολογίζεται στα 5.000€.
Εισηγούμαστε και Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει:
(α) Το σχέδιο, την Πρόταση και τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής για το
θέμα αυτό.
(β) Την υλοποίηση της δράσης με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.
(γ) Την δαπάνη ύψους 60.000€. που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού
της Π.Ε. Βοιωτίας για το ερχόμενο έτος, όπως θα αναμορφωθεί στη πρώτη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβούλιου το 2016.
(5.) Οριοθέτηση και τοπικές διευθετήσεις της κοίτης του Ασωπού Ποταμού.
Τέλος συναφές με την χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της ευρύτερης και κυρίως της
περιοχής της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης, πάγιο αίτημα όλων των ενδιαφερομένων, αλλά και
προϋπόθεση της χωροθέτησης και της έγκρισης δημιουργίας του Βιομηχανικού Πάρκου Εξυγίανσης (ιδ.
κατωτέρω) είναι και το θέμα της οριοθέτησης και τοπικών διευθετήσεων της κοίτης του Ασωπού
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Ποταμού, με βάση το Νόμο, τουλάχιστον στο τμήμα του από την αρχή της βιομηχανικής συγκέντρωσης
(αρχή οικισμού Άγιος Θωμάς) μέχρι τα όρια Αττικής Βοιωτίας σε μήκος 10 χλμ.
Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει το έργο και τον προϋπολογισμό του.
Για το θέμα αυτό η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Βοιωτίας κατήρτισε σχετικό Τεχνικό Δελτίο Μελέτης
με το οποίο σήμερα μέσω της Δνσης Προγραμματισμού της Περιφέρειας, εισηγούμαστε να προταθεί προς
ένταξη και χρηματοδότηση απο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από τη
ΣΑΜΠ066 (θέμα 18 της ημερήσιας διάταξης) . Ο προϋπολογισμός της Μελέτης ανέρχεται στο ποσό των
305.762,08 €.
ΙΙ. Οργάνωση – Υποδομές – Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης.
1. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η Βιομηχανική Περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου αποτελεί
την πλέον οχλούσα περιβαλλοντικά και άναρχη πολεοδομικά Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση της
Ελληνικής επικράτειας. Ταυτόχρονα αποτελεί τον μεγαλύτερο μητροπολιτικό πόλο ανάπτυξης της
μεταποίησης και της επιχειρηματικότητας στον εθνικό χώρο. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη
γεωγραφική θέση της περιοχής (γειτνίαση με μητροπολιτικό κέντρο/ υπάρχουσες συγκοινωνιακές
προσβάσεις) και το μέγεθος της έκτασης, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
ενός σύγχρονου οργανωμένου υποδοχέα που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην τοπική οικονομία, την
περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και κυρίως στην ενίσχυση της απασχόλησης και της εθνικής
οικονομίας.
Έτσι αποφασίσαμε να πάρουμε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου
Εξυγίανσης βασισμένου στις θεσμικές δυνατότητες και διαδικασίες του ν.3982/2011 για τα Επιχειρηματικά
Πάρκα και υπό το πλαίσιο των ευκαιριών που θα παρασχεθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις λοιπές
διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές για υποδομές αυτού του τύπου. Ενός Πάρκου που θα συνδυάσει την
θεσμική, χωροταξική, πολεοδομική Οργάνωση σε συνδυασμό με την εξυγίανση της επιβαρυμένης και
πολλαπλώς συκοφαντημένης αυτής περιοχής.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος αναλαμβάνει τη θεσμική ηγεσία του εγχειρήματος και θα
εξαντλήσει κάθε δυνατότητα (επιχειρησιακή, διοικητική, θεσμική, οικονομική) με σκοπό στο τέλος της
θητείας μας η Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων να είναι μια πρότυπη Βιομηχανική Πόλη, χωρίς
περιβαλλοντικές συνέπειες, πόλος μεγάλης τοπικής και Εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Για το σκοπό αυτό το πρώτο βήμα έγινε με την πρόσληψη εξειδικευμένου Συμβούλου, σε
συνεργασία με τον οποίο εξειδικεύουμε και οργανώνουμε την σχετική Πρωτοβουλία. Το αμέσως επόμενο
βήμα είναι, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης
που απαιτείται από το Νόμο για την αναγνώριση και την οριοθέτηση της άτυπης βιομηχανικής
συγκέντρωσης, για να
αποτελέσει τη βάση για την ολοκληρωμένη πρόταση δημιουργίας του
Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, με αρχή, μέση και τέλος.
Η θεσμοθέτηση και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης θα οδηγήσει στην χωροταξική
και πολεοδομική τακτοποίηση της περιοχής της βιομηχανικής συγκέντρωσης και στη δημιουργία
σύγχρονων υποδομών εντός αλλά και γύρω από την περιοχή του Πάρκου, που θα αναβαθμίσουν την
περιοχή γενικότερα και ιδιαίτερα την αξία της γης, επ’ ωφελεία των ιδιοκτητών (εγκατεστημένων
επιχειρήσεων, αλλά και πολιτών της περιοχής ιδιοκτητών αδόμητων εκτάσεων). Η δαπάνη υλοποίησης
του Επιχειρηματικού Πάρκου, στις υποδομές του οποίου θα ενταχθεί και μέρος των υποδομών της
εξυγίανσης της μείζονος περιοχής (βιολογικός καθαρισμός κλπ), εφόσον αυτό καταστεί τεχνικοοικονομικά
εφικτό και βιώσιμο, θα γίνει σε επιχειρηματική βάση από τον φορέα υλοποίησης του Πάρκου με ίδια
συμμετοχή των συμμετεχόντων, με δανεισμό (τραπεζικό ή συγχρηματοδοτούμενου επιτοκίου/ εργαλεία
μόχλευσης), με ειδική επιχορήγηση του αναπτυξιακού νόμου ή του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, χωρίς να
αποκλείονται ευρύτερες επενδυτικές συμμετοχές, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που απέκτησε η
πρότασή μας σε Εθνικό και κυρίως σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Η Περιφέρεια θα αναλάβει την Πρωτοβουλία και τη δαπάνη υλοποίησης του πρώτου σταδίου
του εγχειρήματος που είναι η εκπόνηση της μελέτης που θα υποβληθεί για την έκδοση της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης αναγνώρισης της περιοχής ως Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης, που
αποτελεί προαπαιτούμενο γα την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης. Η μελέτη αυτή θα
χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2015/2010.
Παράλληλα, θα ηγηθεί της πρωτοβουλίας δημιουργίας του Φορέα ίδρυσης και υλοποίησης των
μελετών των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου αλλά και εν συνεχεία του Φορέα Διαχείρισης
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του Πάρκου μαζί με το Δήμο Τανάγρας και με τον τρόπο αυτό θα εγγυηθεί την κοινωνικοοικονομική
διάσταση και λειτουργία του εγχειρήματος.
Στο πλαίσιο του παραπάνω σχεδιασμού και για τη διευκόλυνσή του, αν τούτο απαιτηθεί, θα
ασκήσουμε πιέσεις για τη νομοθετική διευκόλυνση της Πρωτοβουλίας της Περιφέρειας, με συγκεκριμένες
προτάσεις, λόγω της εθνικής διάστασης του προβλήματος που επιβάλλει την συστράτευση όλων των
δυνάμεων για την αντιμετώπισή του.
Για το θέμα αυτό, που ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει το Σχέδιο, την
πρόταση, τις μέχρι τώρα ενέργειές μας, αλλά και τις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειές μας και
ειδικότερα τα εξής:
(1) Έγκριση των πεπραγμένων και των μέχρι σήμερα ενεργειών της Περιφέρειας σχετικά με την
ανάληψη πρωτοβουλίας για την εξυγίανση/ ανάπτυξη/ πολεοδόμηση του ΕΠΕ Οινοφύτων – Σχηματαρίου
.
(2) Αποδοχή του σχεδίου της δημιουργίας και ανάπτυξης (εξυγίανση, οργάνωση, πολεοδόμηση) του
Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων – Σχηματαρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/11 και λήψης
δέσμη ενεργειών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας,
(3) Ανάληψη της ευθύνης, της πρωτοβουλίας, της πρόσληψης τεχνικού Συμβούλου και της δαπάνης για
την κατάρτιση πλήρους φάκελου, την κατάθεση και υποστήριξή του στις αρμόδιες υπηρεσίες και την
έκδοση ΚΥΑ του άρθ. 56 παρ. 1 & 2 του Ν3982/11, για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
Εξυγίανσης (ΕΠΕ), κατά την αρμοδιότητα της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται στο άρθ. 56 παρ. 1 του Ν
3982/11. Ο προσδιορισμός των μεγεθών των δαπανών που θα απαιτηθούν, οι σχετικές προβλέψεις
πιστώσεων και οι διαδικασίες πληρωμών θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας ή
τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ, σε συνάρτηση με τη πηγή χρηματοδότησης που θα επιλεγεί για την
υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά τις οικείες διατάξεις.
(4) Παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη:
(Ι) Για τις απαιτούμενες περαιτέρω έρευνες , για την χρηματοοικονομική υποστήριξη της δράσεως
αυτής, τα βέλτιστα τεχνικά και οικονομικά μεγέθη του Πάρκου, σε σχέση με την έκτασή του , τις χρήσεις
γης και κάθε άλλης παραμέτρου υποστήριξης του εγχειρήματος.
(ΙΙ) Την διαρκή συνεργασία και υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην άμεση ενεργοποίηση - υλοποίηση
των δράσεων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου & ΕΥΔΑΠ με στόχο την ένταξή του
στον γενικό σχεδιασμό της Περιφέρειας σε σχέση με το σχεδιαζόμενο Επιχειρηματικό Πάρκο..
(ΙΙΙ) Εξέταση κάθε δυνατότητας ανακούφισης και ελάφρυνσης του Προϋπολογισμού της επένδυσης με
την υπαγωγή, χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων αρμοδιότητας της Περιφερειας
(ΙV). Για την δημιουργία των κατάλληλων δομών για τον λεπτομερειακό σχεδιασμό και παρακολούθηση
της υλοποίησης κάθε προτεινόμενης δράσης, την αναζήτηση μεθόδων, συνεργασιών, συμπράξεων,
προτάσεων, λύσεων κλπ που θα μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, μηδέ
εξαιρουμένων και προτάσεων νομοθετικού χαρακτήρα, που τυχόν θα κριθεί αναγκαίο να υποβληθούν
στην Κυβέρνηση, με σκοπό τη θεσμοθέτηση τους.
ΙΙΙ. Παρατηρητήριο Υγείας.
Εξαιτίας της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που έχει καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του
Ασωπού ποταμού, αλλά και των επιβαρυντικών στοιχείων για την υγεία των κατοίκων, όπως έχουν
προκύψει και από σχετικές επιδημιολογικές μελέτες, θεωρήσαμε αναγκαία και συμπληρωματική με τις
παραπάνω δράσεις, τη σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής Υγείας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Δήμο Τανάγρας. Η εξασφάλιση των πόρων για τη λειτουργία του
Παρατηρητηρίου θα γίνει με ευθύνη της Περιφέρειας και ο προβλεπόμενος χρόνος λειτουργίας θα είναι 4
έτη.
Κεντρικός σκοπός του Παρατηρητηρίου θα είναι η καταγραφή, ανάλυση, παρακολούθηση και
προαγωγή της υγείας των κατοίκων της περιοχής.
Οι στόχοι του Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής Υγείας θα είναι:
-

η συστηματική παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων και η έγκαιρη αναγνώριση πιθανών
προβλημάτων υγείας που εμφανίζουν υψηλή συχνότητα στον πληθυσμό.
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-

η συστηματική παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής με στόχο την
πρόληψη πιθανής επέκτασης του προβλήματος.

-

η συνεχής ενημέρωση των κατοίκων επί θεμάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας και ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προαγωγής υγείας.

Ως περιοχή εποπτείας του Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής Υγείας θα ορισθεί ο Δήμος
Τανάγρας, που περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Τανάγρας και
Δερβενοχωρίων, οι οποίες αποτελούν τις πλησιέστερες περιοχές στον Ασωπό ποταμό και τη βιομηχανική
ζώνη.
Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία, στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει την ειδική πιστοποίηση, εμπειρία και τα μέσα να την
υλοποιήσει , δεδομένο πως η Περιφέρεια δεν έχει ούτε το προσωπικό, ούτε την εμπειρία ούτε τις
υποδομές να υλοποιήσει η ίδια τέτοιο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Ιατρική Σχολή
Αθηνών θα συνεργαστεί με Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το
Πανεπιστήμιο του Dartmouth, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Προληπτικής
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis κ.α. Για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών
εξετάσεων θα υπάρξει συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια της Ελλάδος και του εξωτερικού.
Για το σκοπό αυτό, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με το Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
καταλήξαμε σε συμφωνία για τις δράσεις, τις ενέργειες, το αναλυτικό και συνολικό κόστος της δημιουργίας
και της λειτουργίας του παρατηρητηρίου που αποτυπώνονται στην συνημμένη δεσμευτική πρόταση του
Πανεπιστημίου.
Η συνολική δαπάνη της δράσεως αυτής είναι ανέρχεται στο ποσό των 491.826€ από το οποίο
το ποσό της δαπάνης για το πρώτο έτος της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου ανέρχεται στο ποσό των
135.358€. Με δεδομένο δε ότι ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του προσδιορίζεται με βάση τις
απαιτούμενες διαδικασίες για την 1/2/2016 η δαπάνη για το έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό των 135.358
Χ 11/12= 124.078,17€.
Να σημειωθεί ειδικά πως για την ειδική αυτή δράση έχει δεσμευτεί ο Δήμος Τανάγρας πως θα
διαθέσει τον χώρος για εγκατάσταση του Παρατηρητηρίου στα Οινόφυτα, τον αναγκαίο για τη λειτουργία
του εξοπλισμό και γραμματειακή υποστήριξη, η δε Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη δαπανών σε αναλώσιμα
και μετακινήσεις σε συνέργεια με τη λειτουργία του ανωτέρω Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος.
Να σημειωθεί επίσης πως η δαπάνη της δράσεως αυτής θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει όμως
να καλυφθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας το κόστος λειτουργίας κατά το πρώτο έτος.
Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει:
(α) Το σχέδιο, την Πρόταση και τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής για το θέμα
αυτό.
(β) Την υλοποίηση της δράσης όπως περιγράφεται στην συνημμένη πρόταση του Εργαστηρίου
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
(γ) Τη συνολική δαπάνη του προγράμματος ύψους 491.926€ εκ των οποίων το ποσό των 124.078,17€
για το πρώτο έτος που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού της Π.Ε. Βοιωτίας για το
ερχόμενο έτος όπως θα αναμορφωθεί στη πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου το 2016.
(δ) Να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης να υπογράψει, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας,
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και
Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το συνημμένο
σχέδιο.
IV.

Συμπληρωματική Πρόταση επί του Χωροταξικού Σχεδίου Στερεάς Ελλάδας.

Για να είναι συμβατές οι προβλέψεις του σχεδίου Χωροταξικού Σχεδίου Στερεάς Ελλάδας (
ΠΠΧΣΑ) προς τις παραπάνω δραστηριότητες και προτάσεις μας, εισηγούμαι να συμπληρωθεί η
πρόταση που υπέβαλε η Περιφέρεια στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του Χωροταξικού Σχεδίου με την
10
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εξής παράγραφο και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά προκειμένου να διαβιβασθεί στο ΥΠΕΚΑ ως
συμπληρωματική πρόταση:
H πρότασή που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο για να περιληφθεί στο ΠΠΧΣΑ στο σημείο
αυτό είναι η εξής:
«11. Η επιλογή για τη δημιουργία Περιοχής Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων κινδυνεύει να μη
μπορέσει να υλοποιηθεί λόγω της έντονης γραφειοκρατίας επειδή αποτελεί πρωτόγνωρη διαδικασία για
τα ελληνικά δεδομένα. H διατυπωμένη πρόταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη λειτουργία, στην
ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων, Επιχειρηματικού Πάρκου και Βιομηχανικής Περιοχής, με βάση το
Ν.3982/2011 η οποία φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική και λιγότερο χρονοβόρα να συμπεριληφθεί
χωρίς να αποκλείεται κ η δημιουργία ΠΕΧΠ σε μια ευρύτερη περιοχή»
Εισηγούμαστε
ακολουθεί :

να συμπληρώσουμε τη πρόταση με την

προσθήκη της παραγράφου που

«Εναλλακτικά, για την περιβαλλοντική εξυγίανση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην
περιοχή, η Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση Οινοφύτων Σχηματαρίου θα μπορούσε να αναπτυχθεί με
εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3982/11 Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης. Περιοχές που υφίστανται
είτε ως θύλακες εντός θεσμοθετημένων βιομηχανικών χρήσεων, μέσω ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, είτε γειτνιάζουν με
αυτές (τις βιομηχανικές χρήσεις) με αποτέλεσμα την αδυναμία ανάπτυξης τους για άλλες δραστηριότητες,
θα ομογενοποιηθούν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Βιομηχανίας (ΥΑ
11508/2009). Η Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση Οινοφύτων – Σχηματαρίου θα αποτελέσει το κέντρο –
πόλο για την ανάπτυξη της ευρύτερης ζώνης, με συμπληρωματικές – επαγγελματικές δραστηριότητες
χονδρεμπορίου, εφοδιαστικής αλυσίδας, εμπορευματικού κέντρου, υπηρεσιών και Τεχνολογικού Πάρκου
στο πλαίσιο ενός πολυτομεακού Επιχειρηματικού Πάρκου του Ν. 3982/11. Το Πάρκο θα σχεδιαστεί για να
αναπτυχθεί, σταδιακά, ως πόλος εγκατάστασης πολλών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, εις τρόπον
ώστε να ευνοείται η συνεργασία, η έρευνα, η ανάπτυξη δικτύων και να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του
εγχειρήματος. Το Επιχειρηματικό Πάρκο του Ν.3982/11 θα αποτελέσει μελλοντικά μία αυτοτελή αλλά και
αρμονικά ενταγμένη υποδομή Οργανωμένου Υποδοχέα, στο πλαίσιο του δικτύου Επιχειρηματικών
Πάρκων διαφόρων τύπων και Εμπορευματικού Σταθμού μέσω ΠΕΧΠ Οινοφύτων – Σχηματαρίου –
Ριτσώνας/Βαθύ Χαλκίδας – Θήβας.»
V.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Τέλος θεωρώ σκόπιμο και εισηγούμαι την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της σύστασης
άτυπης ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ με τη σύνθεση που ακολουθεί , υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας και την Προεδρία του Περιφερειάρχη, με πρόβλεψη τακτικών, ανά τρίμηνο,
συνεδριάσεων και εκτάκτων όποτε χρειαστεί και αντικείμενο τη διαρκή εξέταση, παρακολούθηση, τον
απολογισμό και τον προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων εργασιών, τη διατύπωση εισηγήσεων στα
αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό τη συμβολή της
κοινωνίας και των θεσμών της στην ριζική επίλυση και αντιμετώπιση του προβλήματος «Ασωπός».
1. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
2. Αντιπρόεδροι: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Χωρικός.Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας
3. Μέλη: Δήμαρχος Τανάγρας
Πρόεδρος ή εκπρόσωπος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Βοιωτίας

Πρόεδρος ή εκπρόσωπος ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας
Πρόεδρος ΣΒΣΕ
Εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Περιοχής.
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας
Η Επιτροπή θα είναι άμισθη και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν να διορίζονται με
απόφαση του Περιφερειάρχη.

11

ΑΔΑ: ΒΖΙ57ΛΗ-ΨΨ8
Κατόπιν των ανωτέρω.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
1. Να εγκριθούν οι δράσεις, το πρόγραμμα, η διάθεση των πιστώσεων που μελετήθηκαν και
αναφέρονται ανωτέρω και η τροποποίηση του προϋπολογισμού μας, όπου χρειάζεται.
2. Σε σχέση με το Διεθνή Διαγωνισμό την έγκριση της δράσης, της διενέργειας του
Διεθνούς Διαγωνισμού με προϋπολογισμό 829.478,33 € (συμπ. ΦΠΑ), Για το θέμα αυτό η
Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Βοιωτίας κατήρτισε σχετικό Τεχνικό Δελτίο με το οποίο
σήμερα, μέσω της Δνσης Προγραμματισμού της Περιφέρειας, εισηγούμαστε να προταθεί
προς ένταξη και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
συγκεκριμένα από τη ΣΑΜΠ066 .
3. Σε σχέση με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος στην περιοχή, την έγκριση : (α) του
σχεδίου, της πρότασης και των μέχρι τώρα πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής. (β)
Της υλοποίησης της δράσης όπως περιγράφεται στην εισήγηση και συνημμένες
προτάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (ΝΠΔΔ). (γ) της δαπάνης ύψους 100.652€ που θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού της Π.Ε. Βοιωτίας για το ερχόμενο
έτος, όπως θα αναμορφωθεί στη πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου το
2016 και (δ) του σχεδίου της συνημμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (ΝΠΔΔ), σύμφωνα με τους
όρους των εγγράφων προτάσεών του και το συνημμένο σχέδιο.
4. Σε σχέση με την ειδική Εγκατάσταση περιορισμού της ρύπανσης του Ασωπού: (α) την
έγκριση του σχεδίου, της πρότασης και των μέχρι τώρα πεπραγμένων της Περιφερειακής
Αρχής. (β) Την υλοποίηση της δράσης με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και (γ)
την έγκριση του προϋπολογισμό του έργου αυτού ύψους 60.000€ που θα καλυφθεί από
ίδιους πόρους του προϋπολογισμού της Π.Ε. Βοιωτίας για το ερχόμενο έτος, όπως θα
αναμορφωθεί στη πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου το 2016.
5. Σε σχέση με την Οριοθέτηση και τοπικές διευθετήσεις της κοίτης του Ασωπού Ποταμού
την έγκριση του έργου και του προϋπολογισμού του.
6. Σε σχέση με την Οργάνωση – Υποδομές – Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης: την έγκριση
του Σχεδίου, της πρότασης, των μέχρι τώρα ενεργειών της Περιφερειακής Αρχής αλλά και
των απαιτούμενων δράσεων και ενεργειών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω.
7. Σε σχέση με το Παρατηρητήριο Υγείας την έγκριση: (α) του σχεδίου, της πρότασης και των
μέχρι τώρα πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής. (β) της υλοποίησης της δράσης
όπως περιγράφεται στην συνημμένη πρόταση του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας
και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (γ) την
συνολικής δαπάνης του προγράμματος ύψους 491.826 € και ειδικά δαπάνη ύψους μέχρι
του ποσού των 124.078,17€ για το πρώτο έτος της δράσης που θα καλυφθεί από ίδιους
πόρους του προϋπολογισμού της Π.Ε. Βοιωτίας για το ερχόμενο έτος, όπως θα
αναμορφωθεί στη πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου το 2016 και (δ) του
σχεδίου της συνημμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
8. Τη συμπλήρωση της πρότασης που υπέβαλε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια
της διαβούλευσης επί του σχεδίου Χωροταξικού Σχεδίου Στερεάς Ελλάδας ( ΠΠΧΣΑ)
προς τις παραπάνω δραστηριότητες και προτάσεις μας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
ανωτέρω.
9. Τη σύσταση μόνιμης Επιτροπής Διαρκούς Διαβούλευσης, με Πρόεδρο και μέλη όπως
εξειδικεύονται παραπάνω.
Ακολουθεί Πίνακας με το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Ενεργειών.

12

ΑΔΑ: ΒΖΙ57ΛΗ-ΨΨ8

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών
Α/Α

1

2

3

4

Κατηγορία

Ενέργεια/Δράση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απόφαση Σύστασης Ειδικού Κλμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ)

Στόχοι

Φορέας

Υλοποίηση

Εποπτεία Ελέγχων. Διεθνούς
Διαγωνισμού,Παρατηριτηρίων
Περιβάλλοντος και Υγείας

ΠΣΤΕ/Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ιανουάριος 2016

ΠΣΤΕ/ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΚΕΠΠΕ

Απρίλιος 2016

ΠΣΤΕ/Δήμος Τανάγρας/ΚΕΠΠΕ/ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

1. Τροποποίηση ππρούπολογισμού ΠΣΤΕ
Ιανουάριος 2016. 2. Προγραμματική Σύμβαση
με ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Φεβρουάριος 2016,
3. Οργάνωση Παρατηρητηρίου Μάρτιος 2016.

ΠΣΤΕ

Ιούνιος 2016

ΠΣΤΕ

1. Τροποποίηση προύπολογισμού (Ιανουάριος
2016), 2. Προκήρυξη Διαγωνισμού (Απρίλιος
2016), 3. Εγατάσταση εξοπλισμού (Ιούνιος
2016)

ΠΣΤΕ

1.Εκτίμηση ένταξης στο ΠΔΕ (Μάρτιος 2016),
2. Διαγωνισμός (Ιούνιος 2016)

Διερεύνηση της ρύπανσης στην ευρύτερη
περιοχή του Ασωπού ποταμού όπου έχουν
Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού Π/Υ 829.478,33 € σε επιλεγμένες περιοχές.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
διαπιστωθεί συγκεντρώσεις ρύπων και
μελέτη εξυγίανσης της περιοχής
1. Δειγματοληψίες – συστηματική
παρακολούθηση (πρόγραμμα
δειγματοληψιών βάση Risk Assessment)
χημικών παραμέτρων εκροών των αγωγών
(βιομηχανικών αποβλήτων & ομβρίων
υδάτων) που εκβάλουν στον Ασωπό
ποταμό αλλά και του νερού του ποταμού
σύμφωνα με την ΚΥΑ 20488/2010 όπως
ισχύει.
2. Εποπτικός έλεγχος μικροβιολογικών και
Στελέχωση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος (Μελέτη περιβαλλοντικών
χημικών παραμέτρων – παρακολούθηση ρύπων σε 20 επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, σε 20 δείγματα εδάφους, υπεδάφους,
δειγματοληψίες πόσιμου ύδατος της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
σε 20 διάχυτες και σημειακές πηγές στον αέρα και 100 αγροτικά προϊόντα με
ευρύτερης περιοχής.
συνολικό Π/Υ 100.652€)
3.Δειγματοληψίες και τον προσδιορισμό
φυσικοχημικών παραμέτρων και βαρέων
μετάλλων σε υπόγεια και επιφανειακά
ύδατα και σε έδαφος και υπέδαφος.
4. Ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής
για τις δράσεις του παρατηρητηρίου αλλά
και για τα αποτελέσματα των
δειγματοληψιών μέσω της ιστοσελίδας της
Περιφέρειας.
Πλήρης εικόνα της δραστηριότητας κάθε
επιχείρησης από περιβαλλοντική,
Ολοκλήρωση της καταγραφής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
διοικητική και βιομηχανική βάση. Με τον
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Διεκδίκηση νομοθετικής
τρόπο αυτό θα διευκολύνεται ο έλεγχος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ καθιέρωσης της λειτουργίας του Παριβαλλοντικού Μητρώου στην Π.Ε. Βοιωτίας για
των υπερβάσεων και της ρύπανσης και θα
τις Βιομηχανίες της Περιοχής Ασωπού.
γίνεται δυνατή η άμεση και προληπτική
επέμβαση αποτροπής της
Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία
συστήματος περιορισμού της ρύπανσης
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρόχειρος Διαγωνισμός για Ειδική Εγκατάσταση περιορισμού της ρύπανσης του
Ασωπού με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού Π/Υ 60.000€

Μελέτη Οριοθέτησης και τοπικές διευθετήσεις της κοίτης του Ασωπού Ποταμού
Π/Υ 305.762,08 € (εισήγηση ΠΣ για ένταξη και χρηματοδότηση της μελέτης απο τη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΑΜΠ066 του ΠΔΕ)

του Ασωπού ποταμού από εξασθενές
χρώμιο στο διαπιστωμένο σημείο
(αγωγός "Μαίλη") έκλυσης του ρύπου
αυτού σε υψηλές συγκεντρώσεις στο
ποτάμι,
Η έγκριση της μελέτης αυτής που αποτελεί
προϋπόθεση της χωροταξικής και
πολεοδομικής οργάνωσης της ευρύτερης
και κυρίως της περιοχής της άτυπης
βιομηχανικής συγκέντρωσης
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης
βασισμένου στις θεσμικές δυνατότητες και διαδικασίες του ν.3982/2011

Η θεσμοθέτηση και υλοποίηση του
Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης θα
οδηγήσει στην χωροταξική και
πολεοδομική τακτοποίηση της περιοχής
της βιομηχανικής συγκέντρωσης και στη
δημιουργία σύγχρονων υποδομών εντός
αλλά και γύρω από την περιοχή του
Πάρκου, που θα αναβαθμίσουν την
περιοχή γενικότερα και ιδιαίτερα την αξία
της γης, επ’ ωφελεία των ιδιοκτητών
(εγκατεστημένων επιχειρήσεων, αλλά και
πολιτών της περιοχής ιδιοκτητών
αδόμητων εκτάσεων) και θα συμβάλλει
καθοριστικά στην περιβαλλοντική
εξυγίανση και προστασία της.

ΠΣΤΕ

(Δεκέμβριος 2015)

7.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ανάληψη της πρωτοβουλίας, της ευθύνης και της δαπάνης, πρόσληψη Τεχνικού
Συμβούλου για την κατάρτιση πλήρους φακέλλου, την κατάθεσή του στις αρμόδιες
υπηρεσίες και την παρακολούθηση της έκδοσης της ΚΥΑ του άρθρου 56 παρ. 1 και
2 του ν. 3982/2011, για την οριοθέτηση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης και
εν συνεχέια την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης . Το
δίκαιο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα τεύχη δημοπράτησης, η διεξαγωγή του
διαγωνισμού και η κάλυψη της σχετικής δαπάνης θα προσδιορισθούν σε συνάρτηση
με την πηγή χρηματοδότησης του έργου (Περιφέρεια ή Διαχειριστική Αρχή).

ΠΣΤΕ

1. Πρόσληψη Τεχνικού συμβούλου (Μάρτιος
2016), κατάρτιση και υποβολή φακέλου (Μάιος
2016), 3. Εκδοση ΚΥΑ (Ιανουάριος 2016)

7.2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
Διεξαγωγή της κατάλληλης χρηματοοικονομικής έρευνας, προκειμένου να
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ προσδιοριστεί το μέγεθος (έκταση) και τα βέλτιστα τεχνικά και οικονομικά μεγέθη του
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Πάρκου.
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΠΣΤΕ

Φεβρουάριος 2016

7.3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΠΣΤΕ/Δήμος Τανάγρας

Μάρτιος 2016

ΠΣΤΕ/Δήμος
Τανάγρας/ΣΒΣΕ/Επιμελητήριο Βοιωτίας

Μάρτιος 2016

ΠΣΤΕ

Φεβρουάριος 2016

7.4

7.5

Υποστήριξη του Δήμου Τανάγρας στην άμεση ενεργοποίηση - υλοποίηση των
δράσεων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου & ΕΥΔΑΠ

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
συνεργασιών με τον Δήμο Τανάγρας, το Επιμελητήριο Βοιωτίας, τον ΣΒΣΕ, τις
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
εγκατεστημένες επιχειρήσεις, τους ιδιοκτήτες των γηπέδων και την ενδιαφερόμενη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
επενδυτική αγορά με σκοπό τη σύσταση Φορέα Υλοποίησης (Εταιρεία Ανάπτυξης
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Επιχειρηματικού Πάρκου/ ΕΑΝΕΠ), τη διασφάλιση της ενισχυμένης συμμετοχής της
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Περιφέρειας και του Δήμου Τανάγρας σ’ αυτήν.
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών, υποβολής αιτημάτων, φακέλων κλπ, σε κάθε αρμόδια ή
ενδιαφερόμενη αρχή και οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή
την ΕΕ, με σκοπό την αναζήτηση χρηματοδοτικών πηγών ενίσχυσης της επένδυσης,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
για την ενίσχυση της μετοχικής συμμετοχής και της επιχειρησιακής ικανότητας της
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
Περιφέρειας στο πλαίσιο της ΕΑΝΕΠ που θα συσταθεί, την επιλογή του κατάλληλου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
επενδυτικού και χρηματοδοτικού σχήματος με κύρια επιδίωξη την άμεση υλοποίηση
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
του έργου και παράλληλα τη μείωση του οικονομικού βάρους (της εισφοράς σε
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
χρήμα) που θα κληθούν να καταβάλουν, σύμφωνα με το νόμο, οι ιδιοκτήτες των
γηπέδων εντός του ΕΠΕ, για την αποπληρωμή των δαπανών ανάπτυξης της
επένδυσης.
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7.6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωμένου και συνεκτικού προγράμματος
δημοσιότητας και επικοινωνίας, με κάλυψη της αναγκαίας δαπάνης, για τη διαρκή
επικοινωνία και διαβούλευση επί του σχεδιασμού της Περιφέρειας, με σκοπό την
ανάπτυξη της μέγιστης δυνατής συνοχής μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων και ιδίως
των πολιτών της περιοχής. Συνοχής που θα εδράζεται στα δεδομένα της
επιστημονικής σκέψης, τα αδιάψευστα επιστημονικά, κοινωνικά, οικονομικά
τεκμήρια, για λύσεις βιώσιμες, αναπτυξιακές και φιλικές στο περιβάλλον. Συνοχής
που αποτελεί βασικό πυλώνα πολιτικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
σοβαρή προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση των αποφάσεων της και τη ριζική
αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.

ΠΣΤΕ

Φεβρουάριος 2016

7.7

Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την δημιουργία των κατάλληλων δομών για
ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
τον λεπτομερειακό σχεδιασμό και παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
προτεινόμενης δράσης, την αναζήτηση μεθόδων, συνεργασιών, συμπράξεων,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ
προτάσεων, λύσεων κλπ που θα μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του
ΙΚΟ ΠΑΡΚΟ σχεδιασμού, μηδέ εξαιρουμένων και προτάσεων νομοθετικού χαρακτήρα, που τυχόν
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
θα κριθεί αναγκαίο να υποβληθούν στην Κυβέρνηση, με σκοπό τη θεσμοθέτηση
τους.

ΠΣΤΕ

Φεβρουάριος 2016

ΠΣΤΕ/Δήμος Τανάγρας/Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Τροποποίηση Προύπολογισμού (Ιανουάριος
2016), 2. Υπογρραφή Προγραμαμτικής
Σύμβασης (Φεβρουάριος 2016), 3.
Εγκατάσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου
(Μάρτιος 2016)

Συμπληρωματική Πρόταση επί του Χωροταξικού Σχεδίου Στερεάς Ελλάδας

Η συμβατότητα ανάμεσα στις προβλέψεις
του Χωροταξικού Σχεδίου Στερεάς
Ελλάδας ( ΠΠΧΣΑ) και τις παραπάνω
πρωτοβουλίες και ενέργειες

ΠΣΤΕ

Δεκέμβριος 2015

Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Διαρκούς Διαβούλευσης

Τακτικές και έκτακτες συνεδριασεις με
αντικείμενο τη διαρκή εξέταση,
παρακολούθηση, τον απολογισμό και τον
προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων
εργασιών, τη διατύπωση εισηγήσεων στα
αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και την
ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με
σκοπό τη συμβολή της κοινωνίας και των
θεσμών της στην ριζική επίλυση και
αντιμετώπιση του προβλήματος «Ασωπός»

ΠΣΤΕ/Δήμος
Τανάγρας/ΣΒΣΕ/Επιμελητήριο
Βοιωτίας/Περιβαλλοντική Οργάνωση της
Περιοχής

Ιανουάριος 2016

8

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΓΕΙΑ

9

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ

10

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

1. Η συστηματική παρακολούθηση της
υγείας των κατοίκων και η έγκαιρη
αναγνώριση πιθανών προβλημάτων υγείας
που εμφανίζουν υψηλή συχνότητα στον
Σύσταση και λειτουργία επί 4 χρόνια Παρατηρητηρίου και Κέντρου Προαγωγής
πληθυσμό.
Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Δήμο Τανάγρας, στα πλαίσια
2.Η συστηματική παρακολούθηση των
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας με το Εργαστήριο Υγιεινής,
παραμέτρων της περιβαλλοντικής
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού
επιβάρυνσης της περιοχής με στόχο την
Πανεπιστημίου Αθηνών, με Π/Υ 491.826€ και σε συενργασία με Πανεπιστήμια και
πρόληψη πιθανής επέκτασης του
Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήμιο του Dartmouth,
προβλήματος.
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής
3. Η συνεχής ενημέρωση των κατοίκων επί
και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis κ.α.
θεμάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας
και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
στοχευμένων δράσεων προαγωγής υγείας
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Κατόπιν των ανωτέρω,
το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία,
Εγκρίνει τις δράσεις, το πρόγραμμα και τη διάθεση των πιστώσεων που μελετήθηκαν και αναφέρονται στην εισήγηση του Περιφερειάρχη και ειδικότερα εγκρίνει:
1.- Τη διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠOTAMOY ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ» με
προϋπολογισμό 829.478,33 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αποφασίζει την
πρόταση της μελέτης προς ένταξη και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από τη ΣΑΜΠ066.
2.- Τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος στα Οινόφυτα και ειδικότερα εγκρίνει και αποφασίζει : (α) το σχέδιο, την πρόταση και τα μέχρι τώρα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής. (β) Την υλοποίηση της δράσης όπως περιγράφεται στην εισήγηση και τις συνημμένες σε αυτή και την παρούσα απόφαση προτάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (ΝΠΔΔ) (γ) την υλοποίηση της δράσης με την υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης με τον Φορέα αυτόν για τις δράσεις
και με τα κόστη που αναφέρονται στην πρότασή του (δ) τη δαπάνη ύψους 100.652€
που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού της Π.Ε. Βοιωτίας για το
έτος 2016, όπως θα αναμορφωθεί στη πρώτη επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου του 2016 και
3.- Την πρόταση και το σχέδιο για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού περιορισμού της ρύπανσης του Ασωπού με προϋπολογισμό του έργου αυτού
ύψους 60.000€. που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Βοιωτίας για το ερχόμενο έτος, όπως θα αναμορφωθεί στη πρώτη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβούλιου το 2016 και την υλοποίηση της δράσης με την διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού.
4.- Την διενέργεια Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
& ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 10 ΧΛΜ. ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή ύψους 305.762,08 €. και αποφασίζει να προταθεί η μελέτη αυτή προς ένταξη και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από τη ΣΑΜΠ066.
5.- Την εισήγηση, την πρόταση, το σχέδιο, τις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες αλλά και τις μέχρι τώρα ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής σε σχέση με την
Οργάνωση – Υποδομές – Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης και εξουσιοδοτεί την
Περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει στις αναφερόμενες στην εισήγησή της ενέργειες
και δράσεις.
Επίσης και προκειμένου για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης εγκρίνει τα πεπραγμένα, καθώς και την περεταίρω ανάπτυξη δέσμης
ενεργειών και πρωτοβουλιών οι οποίες ειδικότερα περιλαμβάνουν:
i) Την ανάληψη της ευθύνης, της πρωτοβουλίας και της δαπάνης για την κατάρτιση πλήρους φάκελου, την κατάθεση του στις αρμόδιες υπηρεσίες και την έκδοση ΚΥΑ του άρθ. 56 παρ. 1 & 2 του Ν3982/11, για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ), κατά την αρμοδιότητα της Περιφέρειας, όπως
προβλέπεται στο άρθ. 56 παρ. 1 του Ν 3982/11. Ο προσδιορισμός των μεγεθών των
δαπανών που θα απαιτηθούν, οι σχετικές προβλέψεις πιστώσεων και οι διαδικασίες
πληρωμών θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά τις
οικείες διατάξεις.
ii) Την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση πλήρους φακέλου
και τη παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης της ΚΥΑ του άρθ. 56 του Ν3982/11.
Το δίκαιο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα τεύχη δημοπράτησης, η διεξαγωγή του
Διαγωνισμού και η κάλυψη της σχετικής δαπάνης θα προσδιοριστούν και θα διεκπεραιωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας ή τη Διαχειριστική Αρχή του
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ΠΕΠ, σε συνάρτηση με τη πηγή χρηματοδότησης που θα επιλεγεί για την υλοποίηση
της δράσης.
ii) Τη διεξαγωγή της κατάλληλης χρηματοοικονομικής έρευνας, προκειμένου να
προσδιοριστεί το μέγεθος (έκταση) και τα βέλτιστα τεχνικά και οικονομικά μεγέθη του
Πάρκου, με πρόβλεψη πιθανής επέκτασής του ΕΠΕ σε όμορες εκτάσεις πλέον της
Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης, με ρητή προϋπόθεση τη συμβατότητα με τις
χρήσεις γης που θα θεσμοθετηθούν, την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική εξυγίανση
της περιοχής που θα επιλεγεί, τον περιορισμό ή/και την αποτροπή της έκτος σχεδίου
δόμησης στην ευρύτερη περιοχή και την εξασφάλιση μιας οικονομικά βιώσιμης και
αειφορικής πρότασης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων – Σχηματαρίου, που θα αποτελέσει ισχυρό οργανωμένο πόλο ανάπτυξης της τοπικής και ευρύτερα της Εθνικής Οικονομίας.
iv) Την έγκριση ανάπτυξης πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη συνεργασιών με τον Δήμο Τανάγρας, το Επιμελητήριο Βοιωτίας, τον ΣΒΣΕ, τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, τους ιδιοκτήτες των γηπέδων και την
ενδιαφερόμενη επενδυτική αγορά με σκοπό τη σύσταση Φορέα Υλοποίησης (Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου/ ΕΑΝΕΠ), τη διασφάλιση της ενισχυμένης
συμμετοχής της Περιφέρειας και του Δήμου Τανάγρας σ’ αυτήν και την ολοκλήρωση
του σχεδιασμού ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, με την έκδοση της ΚΥΑ του
άρθ. 47 του Ν3982/11 και την υλοποίηση των έργων υποδομής που θα εγκριθούν με
αυτήν.
v) Την έγκριση ανάπτυξης πρωτοβουλιών, υποβολής αιτημάτων, φακέλων
κλπ, σε κάθε αρμόδια ή ενδιαφερόμενη αρχή και οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα στην Ελλάδα ή την ΕΕ, με σκοπό την αναζήτηση χρηματοδοτικών πηγών ενίσχυσης της επένδυσης, για την ενίσχυση της μετοχικής συμμετοχής και της επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας στο πλαίσιο της ΕΑΝΕΠ που θα συσταθεί, την
επιλογή του κατάλληλου επενδυτικού και χρηματοδοτικού σχήματος με κύρια επιδίωξη την άμεση υλοποίηση του έργου και παράλληλα τη μείωση του οικονομικού βάρους (της εισφοράς σε χρήμα) που θα κληθούν να καταβάλουν, σύμφωνα με το νόμο, οι ιδιοκτήτες των γηπέδων εντός του ΕΠΕ, για την αποπληρωμή των δαπανών
ανάπτυξης της επένδυσης.
vi) Την εξέταση κάθε δυνατότητας ανακούφισης και ελάφρυνσης του Προϋπολογισμού της επένδυσης με την υπαγωγή, χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων Περιφερειακής αρμοδιότητας από την Περιφέρεια ή άλλες πηγές πχ ΕΠΕΡΑΑ.
vii) Την έγκριση διεξαγωγής των κατάλληλων ερευνών και εκπόνησης των κατάλληλων επιστημονικών μελετών, με σκοπό την υιοθέτηση λύσεων / έργων και διεργασιών, φιλικών προς το περιβάλλον, την αποφυγή κάθε ενδεχόμενου θεσμικής αποσταθεροποίησης του σχεδιασμού ανάπτυξης του ΕΠΕ, με γνώμονα τα πραγματικά
προβλήματα και υπό τις προβλέψεις και κατευθύνσεις που έχουν διατυπωθεί κατά
καιρούς σε αποφάσεις του ΣτΕ, σε έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη η σε επιστημονικά κείμενα και μελέτες αντικειμενικού και αδιάψευστου κυρούς και αποδοχής.
viii) Την έγκριση ανάπτυξης πρωτοβουλιών για τη λήψη ειδικών μέτρων ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης με τη δημιουργία των κατάλληλων κανονιστικών δεσμεύσεων της ΕΑΝΕΠ για προνομιακή προσφυγή στην τοπική
αγορά εργασίας, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών προς τον Φορέα Διαχείρισης του
Πάρκου και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.
ix) Την εξουσιοδότηση της Περιφερειακής Αρχής να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων καθώς και όλων των
δράσεων που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγησή της.
6.- Τη δημιουργία και εγκατάσταση Παρατηρητηρίου Υγείας στα Οινόφυτα
για τέσσερα χρόνια και ειδικότερα : (α) το σχέδιο την πρόταση και τα μέχρι τώρα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής. (β) την υλοποίηση της δράσης όπως περιγράφεται στην συνημμένη στην εισήγηση και την παρούσα απόφαση πρόταση του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (γ) την υλοποίηση της δράσης με την υπογραφή
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του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την πρόταση του
Πανεπιστημίου. (δ) τη συνολική δαπάνη του προγράμματος ύψους 491.826 € και
ειδικά τη δαπάνη ύψους μέχρι του ποσού των 124.078,17€ για το πρώτο έτος της
δράσης, που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού της Π.Ε. Βοιωτίας για το έτος 2016, όπως θα αναμορφωθεί στη πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου το 2016.
7.- Τη συμπλήρωση της πρότασης που υπέβαλε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του σχεδίου Χωροταξικού Σχεδίου Στερεάς
Ελλάδας ( ΠΠΧΣΑ) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Εισήγηση του Περιφερειάρχη.
8.- Τη σύσταση μόνιμης Επιτροπής Διαρκούς Διαβούλευσης, με Πρόεδρο και
μέλη όπως εξειδικεύονται στην Εισήγηση του Περιφερειάρχη, τον οποίο εξουσιοδοτεί
να συστήσει την Επιτροπή με αποφάσεις του και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την λειτουργία της .
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κα Ιωάννα-Σοφία Ντούρου, κ. Γεώργιος
Γκικόπουλος και κ. Βασίλειος Ζούμπος.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

