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Θέμα: Θέση-Απόψεις Δήμου Τανάγρας σχετικά με την άμεση κατάθεση φακέλου ΚΥΑ
ΕΠΕ ΕΑΝΕΠ ΟΑ ΑΕ

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Ενόψει των σημαντικών γεγονότων και εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σχετικά με την απόφαση
του ΔΣ για την κατάθεση φακέλου για την έγκριση της ΚΥΑ του ΕΠΕ, κρίνουμε σκόπιμο και χρήσιμο
να διαβιβαστούν στα μέλη του ΔΣ της ΕΑΝΕΠ οι απόψεις -θέση μας επ' αυτού, όπως προσφάτως
σας γνωστοποιήθηκαν προς αξιολόγηση (για κάθε χρήση) και ειδικότερα:
1.

Η υπ’ αριθ. 5805/14.04.2022 επιστολή μας, με την οποία ο Δήμος διαπιστώνει σημαντικές
ελλείψεις που δεν αιτιολογούν την κατάθεση φακέλου και ταυτόχρονα συναινεί στην
υποβολή αιτήματος παράτασης.

2.

Κατάλογο Πληρότητας του φακέλου για την αδειοδότηση του Πάρκου Εξυγίανσης, ο
οποίος επισυνάπτεται σε σχετικό έγγραφο μας προς εσάς με την ιδιότητα σας ως
Περιφερειάρχης (πρωτ. 5561/12.04.2022). Στον εν λόγω κατάλογο καταγράφονται οι
ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και τον Τεχνικό Σύμβουλο του
Δήμου, από όπου και επιβεβαιώνεται, με πολύ κατηγορηματικό τρόπο, η θέση μας για τη
μη κατάθεση του φακέλου που έχει καταρτιστεί.

3.

Όπως επισημαίνεται στο παραπάνω έγγραφο η έλλειψη Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, ειδικά για το ΕΠΕ Οινοφύτων, δεν αποτελεί μόνο σοβαρό θεσμικό έλλειμμα
κατά το νόμο αλλά συνιστά ουσιώδη παρατήρηση κορυφαίας σημασίας και συμβολισμού,
για τους Φορείς μας, για το έργο και για τους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη το βαρύ
ιστορικό της ΛΑΠ Ασωπού. Κατ’ ανάλογο τρόπο, οι συμπολίτες μας θα ήθελαν να
γνωρίζουν, προ όλων, και σε κάθε περίπτωση πριν την κατάθεση φακέλου, τα βασικά
στοιχεία της Μελέτης Βιωσιμότητας που ενσωματώνεται στο φάκελο και κυρίως τα κόστη
και τον καταμερισμό που γίνεται στους ιδιοκτήτες γης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις
της βιομηχανικής περιοχής.

Παράκληση να διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του ΔΣ και να κατατεθεί στα Πρακτικά.

Για το Δήμο Τανάγρας
Ο Δήμαρχος
Βασίλης Περγάλιας
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