
                                                                                            

                                                          
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθμ. 4/9-4-2021  πρακτικό

Συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ  39/2021 :  «Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο
Τανάγρας κ. Βασίλειο Περγάλια να παρέμβει στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου 
της Βουλής για την απόσυρση διάταξης με την οποία καταργείται η συναίνεση του 
55% των ιδιοκτητών γής για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην 
περιοχή των Οινοφύτων της Π.Ε. Βοιωτίας»

    Σήμερα, στις 9 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 π.μ.,
με 15.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας,  έλαβε χώρα δια περιφοράς  συνεδρίαση
σύμφωνα  με  το  άρθρο  10  της  από  11/03/2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου
(Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοίου COVID-19) και της με αριθ. Πρωτ. 1831813-
03-2020, 40/20930/31-3-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και  ύστερα
από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  5196/09-04-2021  έγγραφη    πρόσκληση  της   Προέδρου  του
Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
στάλθηκε  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  στον  Δήμαρχο,
κατά  τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του   Ν.   3852/2010.  Η πρόσκληση αυτή στάλθηκε  με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στους Προέδρους της  Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, της
Δημοτικής  Κοινότητας  Οινοφύτων,  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Θωμά,  της  Τοπικής
Κοινότητας Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της
Τοπικής  Κοινότητας  Καλλιθέας,  της  Τοπικής  Κοινότητας  Πύλης,  της  Τοπικής  Κοινότητας
Σκούρτων,  της  Τοπικής  Κοινότητας  Τανάγρας,  της  Τοπικής  Κοινότητας  Δηλεσίου  και  της
Τοπικής  Κοινότητας  Πλάκας  Δηλεσίου  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  παρ.  8  του  Ν.
3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής
Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.

 Από  τα  ηλεκτρονικά  μηνύματα  και  τις  τηλεφωνικές  επικοινωνίες,  η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
γιατί σε σύνολο  είκοσι επτά (27)  Δημοτικών Συμβούλων, έλαβαν μέρος στην
συνεδρίαση είκοσι πέντε (25)  Δημοτικοί Σύμβουλοι  ως εξής:

     Παρόντες Δημοτικοί                     Απόντες Δημοτικοί                  Παρόντες Πρόεδροι
       Σύμβουλοι οι:                                  Σύμβουλοι οι:                 Τοπικών και Δημοτικών
                                                                                                                  Κοινοτήτων ο

1. Ανυφαντής Αλέξανδρος   1. Αγγέλου Αριστείδης   
2. Αναστασίου Ιωάννης  2. Καμπιώτου Γεωργία
3. Βουγέσης Γεώργιος  
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4. Γκίνης Ιωάννης  
5. Γιαλούρης Μιχαήλ 
6. Δημητρίου Ηλίας 
7. Δριχούτης Διομήδης 
8. Ζαφειροπούλου – Στουραΐτου Ελένη 
9.Καρπούζου-Μεγαλοοικονόμου Δέσποινα
10.Κουτρούμπα Χριστίνα 
11.Κουρουτού Παρασκευή 
12.Κόκκαλης Γεώργιος 
13.Καμηνιώτης Ιωάννης  
14.Καψάλης Απόστολος  
15.Μούσιος Γεώργιος  
16.Μαυράκης Λάζαρος 
17.Νίκα Μαρία 
18.Παπαθανασίου Λαψάνης Κωνσταντίνος
19.Πέτρου Νικόλαος 
20.Πέτρου Χρήστος 
21.Σταμάτης Σπυρίδων 
22.Σιαμπάνης Περικλής 
23.Σκλιά Ματίνα 
24.Τσιανάκας Αθανάσιος 
25.Χαρίσης Ξενοφών 

   
Στη συνεδρίαση αυτή έλαβε μέρος  ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας.

  
Στη συνεδρίαση αυτή έλαβε μέρος και ο υπάλληλος του Δήμου Αδάμ Ιωάννης, για την

τήρηση των πρακτικών.

Για  την  συνεδρίαση  αυτή,  εστάλη  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  η  εισήγηση  του
μοναδικού θέματος   ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης που αφορά  τη  λήψη  απόφασης για την
παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τανάγρας κ. Βασίλειο Περγάλια να παρέμβει
στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής για την απόσυρση διάταξης με
την  οποία  καταργείται  η  συναίνεση  του  55%  των  ιδιοκτητών  γης  για  την  ίδρυση
Επιχειρηματικού  Πάρκου  Εξυγίανσης  στην  περιοχή  των  Οινοφύτων  της  Π.Ε.
Βοιωτίας».  Εξέθεσε  ότι  το  συγκεκριμένο  θέμα  κρίνεται  κατεπείγον  εξαιτίας  του
περιορισμένου  χρονικού  διαστήματος  που  απομένει  έως  την  ημερομηνία  συζήτησης  του
νομοσχεδίου  στην  Βουλή,  η  οποία  έχει  οριστεί  την  Τρίτη  13/04/2021  κατά  συνέπεια  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  θα πρέπει  άμεσα να προβεί  στην εξουσιοδότηση του Δημάρχου
προκειμένου να παραστεί στην εν λόγω επιτροπή και να ζητήσει την απόσυρση της εν
λόγω  διάταξης. και  ζητήθηκε από τους  Δημοτικούς  συμβούλους να αποφασίσουν για  το
κατεπείγων του θέματος.  

     Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού  έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67
& 7 του Ν. 3852/2010 και απαντώντας τηλεφωνικά ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, να συζητηθεί
το θέμα της έκτακτης Συνεδρίασης.  

Η εισήγηση του Δημάρχου για το θέμα που εστάλη από την Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου στους Δημοτικούς συμβούλους,  έχει ως κατωτέρω.      
 «Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με την υπ. αριθμό 257/18 απόφαση του το Δημοτικό μας Συμβούλιο, μου έκανε την
εξαιρετική  τιμή  να  με  εμπιστευτεί  για  μια  ακόμα  φορά,  όπως πάντοτε  κάνετε,   για  να  το
εκπροσωπήσω  στη μεγάλη διαδρομή που ξεκινούσε τότε, για το μεγάλο έργο της εξυγίανσης
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της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων. Πιο συγκεκριμένα με εξουσιοδοτήσατε να ενεργώ
για λογαριασμό του δήμου, να αναλαμβάνω πρωτοβουλίες, να συναινώ και να συνεργάζομαι
με  κάθε  εμπλεκόμενο  σ’  αυτή  τη  προσπάθεια,  με  προτεραιότητα  την  Περιφέρεια.  Να
συνυπογράφω ό,τι χρειαστεί, όποτε χρειαστεί,  κάθε απόφαση, σχέδιο, πρωτοβουλία που θα
συνέβαλε  στην  επίτευξη  ενός  μεγάλου  στόχου,  που  μαζί  θέσαμε,  επιδιώξαμε  και
προετοιμάσαμε  από  ετών.  Για  την  ανάπτυξη,  το  περιβάλλον,  την  επιχειρηματικότητα,  τη
πρόοδο της περιοχής και των συμπολιτών μας. 

Αυτή η μεγάλη ανεκτίμητη εμπιστοσύνη σας, είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη, ένα
μεγάλο  δημιουργικό  βάρος.  Ευθύνη  που  μου  δημιουργεί  μεγαλύτερη  ευαισθησία  και
εντονότερη  προσήλωση  τόσο  στις  δημοκρατικές  λειτουργίες  στο  δήμο  μας  όσο  και  σε
ενέργειες και δράσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της μεγίστης δυνατής συναίνεσης
στο πλαίσιο του δημοτικού μας συμβουλίου, ιδίως για αυτό το μεγάλο και ευαίσθητο θέμα. 

    Έτσι  πάρα  την  άνευ  ορών  εξουσιοδότηση  σας,  στην  οποία  ήδη  αναφέρθηκα,
προσφεύγω σε σας και ζητώ την άμεση και επείγουσα σύγκλιση του ΔΣ για την εξέταση ενός
προβλήματος που ανέκυψε όλως αιφνιδίως για το πάρκο Οινοφύτων, όπου χρειάζεται:

να αποφασίσουμε μαζί ως ανώτατο όργανο του Δήμου τι πρέπει να κάνουμε

και  μετά  από  αυτό  να  λάβω  την  κατάλληλη  και  ισχυρή  εξουσιοδότηση  για  τους
επείγοντες χειρισμούς που πρέπει να ακολουθήσουν. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ακρογωνιαίος λίθος της προσπάθειας ανάπτυξης του πάρκου Οινοφύτων και βασικός
όρος για την συμφωνία του Δήμου στην αφετηρία της πρωτοβουλίας που είχε οργανωθεί από
τη  Περιφέρεια,  είναι  η  τετραμερής  «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  –  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» που υπογράψαμε  στις  24/04/17  μαζί  με  τη  Περιφέρεια,  τον
ΣΒΣΕ και την ΕΤΒΑ.  

Σε  αυτή  τη  συμφωνία  αποτυπώνονται  όλα  τα  τεχνικά  και  οικονομικά  στοιχεία  του
σχεδιασμού που όλοι  αποδεχτήκαμε. Κυρίως όμως αποτυπώνονται όλες οι δεσμεύσεις αλλά
και οι πολιτικοί και κοινωνικοί όροι που θα πρέπει να τηρηθούν , για να προστατεύσουμε τους
συμπολίτες μας και να συμβάλουμε στην ολοκλήρωση του μεγαλεπήβολου σχεδιασμού στον
οποίο όλοι ελπίζαμε και επιδιώκαμε . Και συνεχίζουμε να ελπίζουμε και να επιδιώκουμε. 

Βασικός πολιτικός όρος αυτής της συμφωνίας είναι η επιδίωξη μεγάλων συναινέσεων
και συγκλίσεων που ούτως ή άλλως αποτελεί πάγια πολιτική πρακτική της δημοτικής αρχής
για τα μεγάλα θέματα της πόλης μας. Ειδικότερα αξίζει να αναφερθώ στο εδάφη. 9 του κεφ. VI
«VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» της εν λόγω συμφωνίας
οπού ρητά αναφέρονται τα κάτωθι : 

«Τα μέρη συμφωνούν να εργαστούν από κοινού με προβολή των κοινών επιδιώξεων
τους  στο  δημόσιο  χώρο,  σε  διαρκή  και  αρμονική  συνεργασία  με  τη  Μόνιμη  Επιτροπή
Διαρκούς Διαβούλευσης που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 207/2015 του ΠΣ και
με  σκοπό  την  επίτευξη  της  μέγιστης  δυνατής  σύγκλισης  και  συναίνεσης  όλων  των
επιχειρήσεων και όλων των πολιτών και των κοινωνικών οργανώσεων και των θεσμών της
περιοχής, συναίνεσης που αποτελεί πρόκρινα και προϋπόθεση για την επιτυχή εξέλιξη και
υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης Οινοφύτων».

Αγαπητοί συνάδελφοι , 

Σύμφωνα με το άρθ. 46 του Ν.3982/11 (του νόμου για τα πάρκα), ο φορέας (δημόσιος ή
ιδιωτικός)  που  επιθυμεί  να  φτιάξει  ένα  επιχειρηματικό  Πάρκο,  σε  ξένες  ιδιοκτησίες  είναι
απαραίτητο να έχει την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών γης και των επιχειρήσεων που
κατέχουν το 55% της έκτασης του (του πάρκου). Μόνο τότε διασφαλίζεται η έκταση κατά το
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νόμο  και  μπορεί  να  προχωρήσει  ο  επενδυτής  και  να  αναπτύξει  το  πάρκο  του,  να  πάρει
εισφορές σε γη και χρήμα, να πολεοδομήσει,  φτιάξει τα έργα υποδομής. Αυτή η συναίνεση
επιδιώκεται με πρωτοβουλία του φορέα, ο οποίος υποχρεούται να εξηγήσει στους ιδιοκτήτες
τα σχέδια του και να επιδιώξει να λάβει τη συμφωνία της πλειοψηφίας (55%) τουλάχιστον. Να
παρουσιάσει τη τεχνικοοικονομική του μελέτη και τον κανονισμό λειτουργίας και να αποδείξει
ότι επιδιώκει το κοινό καλό και το κοινό συμφέρον που όλοι επιδιώκουμε, ιδίως στο πάρκο
των Οινοφύτων. 

Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται απαρέγκλιτα  για  δεκαετίες τώρα από το 1997  σε όλα τα
πάρκα που επιχειρούν να αναπτύξουν φορείς είτε είναι ιδιωτικοί είτε είναι δημόσιοι, ΟΤΑ κλπ. 

Παρ’  όλα  αυτά  μόλις  προ  3  ημερών  κατατέθηκε  στη  βουλή  ν/σ  με  το  οποίο
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, ειδικά για τα Οινόφυτα, η υποχρέωση του επενδυτή να επιδιώξει και να λάβει
τη σύμφωνη γνώμη του 55% προκειμένου να διασφαλίσει την έκταση του πάρκου των 11500
στρ. που του έχει αναθέσει με νόμο η πολιτεία. Αυτή η αιφνίδια εξέλιξη είναι πλήρως αντίθετη
με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για συναίνεση, ενώπιον των συμπολιτών μας και των
εγκατεστημένων επιχειρήσεων. 

Αυτή την εξέλιξη δεν πρέπει να την επιτρέψουμε, δεν πρέπει να την ανεχθούμε.

Για  το  λόγο  αυτό  σας  καλώ  να  αντιδράσουμε,  να  ζητήσουμε  την  απόσυρση  της
συγκεκριμένης διάταξης . Να θέσουμε στη διάθεση της πολιτείας όλες μας τις δυνάμεις για
υποστηρίξουμε  τον  σχεδιασμό  της,  χωρίς  όμως  να  προσβάλουμε  βάναυσα  το  αίσθημα
δικαίου,  τη  προστασία  της  ιδιοκτησίας,  καταργώντας  κάθε  συναίνεση  στην  οποία  πολλές
φορές αναφέρθηκα και σ’ αυτή την εισήγησή μου. 

Έχω δε τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση, ο αρμόδιος υπουργός, θα ακούσει με προσοχή
τις  απόψεις  μας,  θα  σκύψει  στο  πρόβλημα  που  γεννιέται  και  έχοντας  τη  κατάλληλη
πληροφόρηση και όλα τα στοιχεία και από μας, τον Δήμο-οικοδεσπότη της επένδυσης θα
αποσύρει τη διάταξη. Γιατί αλλιώς, χωρίς την αναγκαία συναίνεση των ενδιαφερομένων,  δεν
φαίνεται, δεν πιστεύουμε  ότι μπορεί να επιτευχθεί  ο σκοπός της εξυγίανσης.  

Προς τούτο σας καλώ να με εξουσιοδοτήσετε για άλλη μια φορά  πιο ισχυρά για να
απαιτήσω την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης κατά τη παρέμβαση μου στη Βουλή,
στη  επιτροπή παραγωγής και  εμπορίου,  όπου έχω κληθεί  να συμμετάσχω και  να πω τις
απόψεις του Δήμου σχετικά με το ν/σ, την Τρίτη 13/04. Η απόφαση που σας καλώ να λάβετε,
θα αποτελέσει  αντικείμενο ευρείας  δημοσιότητας τόσο στα τοπικά μέσα όσο και  στα ΜΜΕ
εθνικής  εμβέλειας,  προκειμένου  η  προσπάθεια  μας,  να  στεφθεί  με  επιτυχία,  όπως  όλοι
επιθυμούμε.

     Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιαλούρης Μιχάλης και Σκλιά Ματίνα, στέλνοντας έγγραφο με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απάντησαν λέγοντας  τα κατωτέρω: 
    
    Κύριε Δήμαρχε, οι θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης  Τανάγρας ήταν εξαρχής ενάντια στη 
διαδικασία δημιουργίας του "Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων", ακριβώς επειδή το συνολικό 
πλαίσιο ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των συμφερόντων των βιομηχανών της 
περιοχής.
   Είναι προφανές ότι αφού  τα πάντα υπόκεινται στα συγκεκριμένα συμφέροντα, οποιοδήποτε
εμπόδιο εμφανίζεται, η κεντρική και τοπική εξουσία θα σπεύδει να το εξαφανίζει.
Σε όσα Δημοτικά Συμβούλια συζητήθηκε το θέμα αναδείξαμε ακριβώς αυτό το ζήτημα, όπως 
και τον κίνδυνο που προκύπτει από τη χωροθέτηση Μονάδας Επεξεργασίας και Χώρου 
ταφής Επικινδύνων βιομηχανικών Αποβλήτων.
    Η θέση μας είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα τα φλέγοντα θέματα της 
απορρύπανσης, της χωροθέτησης και της προστασίας της περιοχής με μοναδικό κριτήριο την
ανάγκη των εργαζομένων και κατοίκων της για δημόσια υγεία, ασφάλεια στην εργασία και 
προστασία του περιβάλλοντος.
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Ως εκ τούτου τα αιτήματά μας έχουν ως εξής:

 Άμεση δημοσιοποίηση από την Κυβέρνηση των (γνωστών στις Υπηρεσίες) σημείων 
υπέργειας και υπόγειας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων εντός και εκτός 
εργοστασίων, των σημείων συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών στοιχείων στο 
υπέδαφος της περιοχής (που χαρακτηρίζονται παραπλανητικά «ιστορικά 
αποθηκευμένα απόβλητα»), όπως και των εργοστασίων της περιοχής που 
χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους πρώτες ύλες που περιέχουν εξασθενές χρώμιο 
και άλλες επικίνδυνες ουσίες.

 Άμεση απομάκρυνση και ασφαλή διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων από τις 
χωματερές των εργοστασίων και αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων με ευθύνη 
του κράτους και αποκλειστική οικονομική επιβάρυνση του μεγάλου κεφαλαίου.

 Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων και των κατοίκων, την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και την 
προστασία του περιβάλλοντος, με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από 
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

 Επιβολή αυστηρών μέτρων για την εξασφάλιση του ελέγχου των αποβλήτων, της 
επεξεργασίας και της ασφαλούς μεταφοράς τους, αντιμετώπιση κάθε είδους 
παραβίασης. Επανεξέταση των αδειών λειτουργίας των βιομηχανιών με κριτήριο την 
προστασία των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής.

 Πλήρης στελέχωση (σε προσωπικό και μέσα) των Υπηρεσιών Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος, των Επιθεωρήσεων Ασφάλειας και Υγείας και των Επιθεωρήσεων 
Μεταλλείων.

 Θεσμοθέτηση μεθοδολογιών και προδιαγραφών, επιστημονική έρευνα με κριτήριο την 
εγγενή ασφάλεια και την προσαρμογή του εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος 
στις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού.

 Παροχή καθαρού νερού στην περιοχή των Οινοφύτων και όσων ακόμα επιβαρύνονται
απ’ τη βιομηχανική ρύπανση του Ασωπού για όλες τις χρήσεις χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση για τα λαϊκά στρώματα (κάτοικοι, εργαζόμενοι, φτωχοί αγρότες). Όχι στην 
εμπορευματοποίηση του νερού. Η πρόσβαση σε άφθονο καθαρό νερό, είναι λαϊκό 
δικαίωμα, όχι εμπόρευμα.

 Μέτρα αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής με ευθύνη 
του κράτους και με μετατόπιση του οικονομικού βάρους στο κεφάλαιο.

 Απόσυρση του Χωροταξικού Σχεδίου για τη Βιομηχανία. Χωροταξικός σχεδιασμός με 
γνώμονα και κριτήριο τις εργατικές λαϊκές ανάγκες.

 Απόλυτη απαγόρευση της εισαγωγής αποβλήτων προς επεξεργασία στην περιοχή και
την χώρα. ΟΧΙ στο εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων που θα εισάγει απόβλητα.

    Εν προκειμένω, η  εξουσιοδότηση που σας παρέχουμε είναι να μεταφέρετε αυτούσια όσα 
προαναφέρουμε.
   
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, και τα αναγραφόμενα
της Λαϊκής Συσπείρωσης.        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
     

Εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο  Τανάγρας  κ.  Περγάλια  Βασίλειο  να  απαιτήσει  την
απόσυρση   της  διάταξης  με  την  οποία  καταργείται  η  συναίνεση  του  55%  των
ιδιοκτητών γης για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή των
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Οινοφύτων  της  Π.Ε.  Βοιωτίας  και  να  διατυπώσει  τις  απόψεις  του  Δήμου  κατά  την
παρέμβασή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στην οποία έχει
κληθεί να συμμετάσχει την Τρίτη 13/04/2021.
 
 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2021

                        

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κουρουτού Παρασκευή 
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