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Θέμα:   Παρουσίαση μελετών ΕΠΕ Οινοφύτων στο ΠΣ Στερεάς 
Ελλάδας/ 15.03.22

Αξιότιμε κε Περιφερειάρχη,

Ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση που μας διαβιβάστηκε από την ΕΑΝΕΠ 
Οινοφύτων, στις 10/03/2022, με θέμα «Παρουσίαση των τεχνικών μελετών του 
Φακέλου – Αίτησης Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Οινοφύτων», η οποία επισυνάπτεται, με έκπληξη μας παρευρεθήκαμε σε 
«συνεδρίαση»  του ΠΣ, τυπική ή άτυπη δεν γνωρίζουμε, ενώπιον του οποίου 
έγινε η παρουσίαση των μελετών του ΕΠΕ. Μετά από αυτό, ακολούθησε 
συζήτηση και υποβολή ερωτημάτων, από κάθε μέλος που είχε το δικαίωμα 
παρουσίας και παρέμβασης, με σκοπό και παροχή διευκρινήσεων και 
πληροφοριών σχετικά με αυτές (τις μελέτες) και τη γενική πορεία που έχει 
καταρτιστεί για το έργο. Η ουσία και η χρησιμότητα της παραπάνω διαδικασίας 
θα κριθεί επί των αποτελεσμάτων, στα οποία και εμείς επιφυλασσόμεθα να 
τοποθετηθούμε όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 22/03/2022

4338/2022/Κύριο Πρωτόκολλο



Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο προσκληθήκαμε να 
συμμετάσχουμε, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για συνάντηση 
τεχνικού χαρακτήρα, για συνεργασία σε θέματα επιστημονικού σχεδιασμού, στο 
πλαίσιο «εσωτερικής» διαδικασίας της ΕΑΝΕΠ. Από τις εξελίξεις αποδείχθηκε 
ότι επρόκειτο για συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου της Περιφέρειας, στο 
οποίο προΐστασθε. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  να χαθεί η ευκαιρία εκπροσώπησης όλων των 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου, οι οποίοι θα είχαν τη 
δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματα τους, να λάβουν απαντήσεις και να 
συμβάλουν με τον τρόπο τους στη βελτίωση των υποδομών, των εξυπηρετήσεων 
και εν τέλει στην καλύτερη δυνατή εξυγίανση και οργάνωση της άτυπης 
συγκέντρωσης, όπως έπραξαν αντίστοιχα οι επικεφαλής των παρατάξεων του 
ΠΣ. Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή, η ατυχής εκδήλωση, ενδέχεται 
να γεννήσει και πολιτικές αντιπαραθέσεις, γεγονός που μάλλον ανώφελο είναι 
για το έργο και για το Δήμο μας, ο οποίος από ετών έχει πάρει απόφαση να 
τοποθετείται ΟΜΟΦΩΝΑ, όπου αυτό καθίσταται εφικτό. 

Αγαπητέ Περιφερειάρχη, 

Για την αποφυγή κάθε ανώφελης παρεξήγησης και την προστασία της 
επένδυσης, κρίνεται επιτακτικό να επαναληφθεί ανάλογη συνεδρίαση, με τα ίδια 
θέματα/αντικείμενα και με κατάλληλη προετοιμασία, προκειμένου το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, στο σύνολο του, να έχει μία δεύτερη ευκαιρία, να 
προσέλθει σε οργανωμένο διάλογο, αφού προηγηθεί η αναγκαία ενημέρωση, 
προσκόμιση στοιχείων, γνωστοποίησης της παρουσίασης που έλαβε χώρα κατά 
την τηλεδιάσκεψη κ.λπ. Μια τέτοια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
θα επιτρέψει και στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και μέσω αυτών 
σε όλα τα μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να αποκτήσουν πλήρη και σαφή 
εικόνα για την προγραμματιζόμενη επένδυση και να θέσουν τις προτάσεις και 
τον προβληματισμό τους. Εξάλλου, θεωρούμε δεδομένο ότι πριν την κατάθεση 
του φακέλου στα υπουργεία, θα υλοποιηθεί επαρκής και αναλυτική παρουσίαση 
του Επιχειρηματικού Σχεδίου και ανοικτή διαβούλευση με τους πολίτες της 
περιοχής και ιδίως με τους ιδιοκτήτες γης και τις επιχειρήσεις εντός του ΕΠΕ, 
όπως προβλέπεται στην από 27/04/2017 Τετραμερή Συμφωνία και επιβάλλεται 
από το άρθ.46, παρ.1 του Ν.3982/11, ανεξάρτητα από την κατάργηση του 
ποσοστού 55% για τη διασφάλιση της έκτασης, επί του οποίο εξάλλου 
εκφράσαμε τη ριζική μας διαφωνία.



Όσον αφορά στην συμβολή μας επί του επιστημονικού σχεδιασμού, κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης δόθηκε η ευκαιρία τοποθέτησης σε επιμέρους τεχνικά 
θέματα. Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και των 
επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην παρούσα 
επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. πρωτ. 3708/11.03.2022 επιστολή του Δ/ντη της ΤΥ 
του Δήμου μας κου Δ. Γκίκα, με αναλυτικό υπόμνημα παρατηρήσεων και σχολίων 
τεχνικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, το οποίο είχε ήδη διαβιβαστεί στην 
ΕΑΝΕΠ, μέσω υμών, για να ληφθούν υπόψη και να συμβάλουν στη βελτίωση του 
σχεδιασμού. Επί των εν λόγω προτάσεων θα επανέλθουμε, μέσω της 
επιστημονικής μας ομάδας, για μια πιο ολοκληρωμένη συνεργασία, εφόσον μας 
σταλούν από την ΕΑΝΕΠ, απόψεις και θέσεις επ’ αυτών. Στον παρόντα χρόνο, η 
επιστημονική ομάδα του Δήμου έχει λάβει ειδικές εντολές και εργάζεται 
εντατικά, εξετάζοντας όλα τα τεχνικά, επιχειρησιακά και οικονομικά στοιχεία 
του επενδυτικού σχεδίου. Όλη αυτή η προσπάθεια που εξελίσσεται στο Δήμο 
Τανάγρας και θα καθίσταται γνωστή με κάθε ευκαιρία σε όλους τους 
εμπλεκόμενους, στοχεύει, όπως εξαρχής έχουμε επισημάνει, στο να καταστεί 
ακόμη πιο χρήσιμη η συμβολή μας, για την ανάπτυξη των καλύτερων δυνατόν 
υποδομών και την πραγματική εξυγίανση και οργάνωση της βιομηχανικής 
περιοχής. 

Εν αναμονή των απόψεων και ενεργειών σου, 

Για το Δήμο Τανάγρας

Ο Δήμαρχος

Βασίλης Περγάλιας

Συν/να : 

1) Το από 10/03/2022 e-mail Πρόσκληση της ΕΑΝΕΠ 

2) Υπόμνημα της ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΑΝΕΠ (είχε αποσταλεί από 
11.03.2022)


	



