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ΠΡΟΣ

             Προς ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων Ασωπού AE
     Υπόψη Δ/ντος Συμβούλου κ. Αθανασίου Ψαθά

ΚΟΙΝ
           Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας & Πρόεδρο 
            ΕΑΝΕΠ,    Κο Φάνη Σπανό

Θέμα: Οργάνωση δομημένης συνεργασίας για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ενεργούς 
και αποτελεσματικής υποστήριξης της ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων/ Σύσταση Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης & Συμμόρφωσης (Compliance) του Έργου / Αίτημα 
Συνάντησης.

Αγαπητέ κ. Διευθύνοντα,

     Με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΠΕ Οινοφύτων, όπως και πρόσφατα 
νομοθετήθηκε με το ν. 4811/2021, έχουν εκλείψει όλοι οι λόγοι που φαίνεται ότι απασχολούσαν 
την ΕΑΝΕΠ και δημιουργούσαν εμπόδια για την ταχύτατη εξέλιξη του έργου που έχετε 
αναλάβει.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήσαμε από το δημόσιο χώρο, με την ψήφιση του άρθ. 32 
του Ν.4796/2021, ανανεώθηκε η προθεσμία κατάθεσης του φακέλου αδειοδότησης της 
επένδυσης έως τις 17/07/2022. Αν λάβουμε υπόψη μας το χρονικό διάστημα που έχει 
μεσολαβήσει από την ψήφιση του Ν.4605/2019 και με την θεώρηση ότι έχουν εξελιχθεί 
σημαντικές προεργασίες εκ μέρους του Φορέα, η νέα προθεσμία που θεσμοθετήθηκε, φαίνεται 
να είναι πλέον επαρκής για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών της ΕΑΝΕΠ, 
δηλαδή την κατάρτιση και κατάθεση πλήρους φακέλου για την έκδοση ΚΥΑ έγκρισης του ΕΠΕ 
Οινοφύτων.

     Ο Δήμος Τανάγρας, με το ιστορικό βάρος και τις προσπάθειες που έχουν εξελιχθεί για σειρά 
ετών, στο μέτρο της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων του, να συνδράμει τις προσπάθειες της 
ΕΑΝΕΠ, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των συμφωνιών που έχουμε συνυπογράψει μαζί με 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠεΣτΕ) και τους λοιπούς εμπλεκόμενους, ήδη από την 
πρώτη περίοδο ωρίμανσης του έργου.

    Για να γίνει αυτό εφικτό, χρειάζεται να ανοίξει ένας οργανωμένος κύκλος επικοινωνίας, 
συνεννόησης και συντονισμού, προκειμένου η υποστήριξη του Δήμου να εκφράζεται κάθε 
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φορά με βάση τα πραγματικά προβλήματα που θα απασχολούν την ΕΑΝΕΠ. Με βάση αυτό 
και για να καταστήσουμε τη συνδρομή του Δήμου ουσιώδη και αποτελεσματική, αποφασίσαμε 
να δημιουργήσουμε μια σταθερή επιχειρησιακή – τεχνική δομή παρακολούθησης και 
προώθησης έργων και δραστηριοτήτων του Δήμου που συνάδουν με το γενικό σκοπό του 
σχεδίου εξυγίανσης, όπως προωθείται και από το Φορέα σας. Αυτή η σταθερή διοικητική δομή, 
επιθυμία μας είναι να συνδεθεί και με τη δική σας τεχνική υποστήριξη, γεγονός που θα 
εξασφαλίσει την έγκαιρη και διαρκή αλληλοτροφοδότηση δεδομένων μεταξύ μας. Πιο 
συγκεκριμένα, θα εξασφαλίσει τη διαρκή ενημέρωση του Δήμου, για όλες τις τεχνικές και 
οικονομικές πτυχές του σχεδιασμού που συναντώνται με τις αρμοδιότητες μας ως ΟΤΑ και 
απορρέουν από τις αποφάσεις που έχουμε συνυπογράψει στο πλαίσιο κοινών συμφωνιών.

     Ενόψει εντατικοποίησης των κοινών μας προσπαθειών και της συνεργασίας μας, θα 
παρακαλούσαμε για την οργάνωση μιας συνάντησης (kick – off meeting), με σκοπό τη 
διατύπωση ενός τρόπου κοινά αποδεκτού, που θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε γνώση 
σημαντικών θεμάτων που σας απασχολούν και μπορούμε να συνδράμουμε για την 
αντιμετώπιση τους ή να υποβάλουμε ερωτήσεις που προέρχονται από εύλογες απορίες των 
συμπολιτών μας ή τέλος να υποδεικνύουμε τεχνικές λύσεις και μεθοδολογίες, 
συναξιολογώντας και την αποτελεσματικότητα έργων εξωτερικών υποδομών που υλοποιούμε 
και πιθανόν επηρεάζουν το σχεδιασμό του ΕΠΕ Οινοφύτων. Κατά την εν λόγω συνάντηση, θα 
επιθυμούσαμε:

- Να μας παρασχεθούν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Business Plan, 
λαμβάνοντας υπόψη και το διάλογο που έχει προηγηθεί σε παλαιότερο χρόνο (βλέπε την 
από 09/12/2020 επιστολή μας)

- Να μας ενημερώσετε για την πρόοδο των τεχνικών μελετών, το είδος και το στάδιο εξέλιξης 
τους, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα περαίωσης και τη χωρική διάταξη των φάσεων 
του έργου και πως κατανέμονται χρονικά ή κάθε άλλο σημαντικό στοιχείο που θα 
αναδειχθεί κατά την συζήτηση.

- Να συνεργαστούμε για την συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Compliance Committee), κατά ρητή πρόβλεψη της από 
24/04/2017 Τετραμερούς Συμφωνίας Προθέσεων Συνεργασίας για την Ανάπτυξη – 
Υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης Οινοφύτων. 

Αγαπητέ κ. Διευθύνοντα,

    Όπως και εσύ γνωρίζεις, η προσπάθεια της ΕΑΝΕΠ, όπως εξελίσσεται, στηρίχθηκε 
καταρχάς σε δικές μας πρωτοβουλίες και ενέργειες, που εντατικοποιήθηκαν με την ανάμειξη 
της ΠεΣτΕ στην περίοδο 2015 – 2018. Όλα αυτά τα χρόνια επιμείναμε σταθερά στη γραμμή 
εξυγίανσης και ανάπτυξης και θα ήταν χαρά μας και δικαίωση των αγώνων όλων των πολιτών 
της περιοχής, αυτή (η εξυγίανση και ανάπτυξη) να έρθει άμεσα, όπως την έχουμε ονειρευτεί, 
από τον Φορέα σας, τον οποίο σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε όπου χρειαστεί, πάντοτε εντός 
του πλαισίου των υποχρεώσεων – δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει για το ΕΠΕ Οινοφύτων 
και με πρώτο και κυρίαρχο κριτήριο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

     Εν αναμονή της πρόσκλησης σας για συνάντηση.

                                                                     Για το Δήμο Τανάγρας

                                                                       Ο Δήμαρχος
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