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Θέμα:  Αποτελέσματα τηλεδιάσκεψης Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝΕΠ/ 20 Ιανουαρίου 2022

  Σχετ:   Η υπ’ αριθ. πρωτ. 11534/23.07.2021 Επιστολή μας

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 20/01/2022, με αντικείμενο την 
παρουσίαση των μελετών του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων, επιθυμώ να 
εκφράσουμε ως Δήμος, την ικανοποίηση μας για το γεγονός ότι διαπιστώσαμε πρόοδο σε ότι 
αφορά στην τεχνική προετοιμασία του έργου. Είναι προφανές ότι τα μέσα που είχαν στη 
διάθεσή τους οι μελετητές για να μας παρουσιάσουν τη δουλειά τους δεν ήταν επαρκή, για  να 
μας δώσουν μία πλήρη και σαφή εικόνα αναφορικά με την επάρκεια και πληρότητα των 
τεχνικών μελετών, στην οποία εμείς, ως Δήμος, επιθυμούμε να συμβάλουμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, εφόσον μας παρασχεθεί η ευκαιρία όπως και στο Σχετικό που σας 
κοινοποιήθηκε, ρητώς επισημάναμε. 

Για το σκοπό αυτό, είναι χρήσιμο και επιβεβλημένο να μας διαβιβασθεί επειγόντως η 
παρουσίαση, προκειμένου η τεχνική μας υπηρεσία να προβεί στην εξέταση των δεδομένων 
που παρουσιάστηκαν και να υποβάλει παρατηρήσεις και ερωτήματα για την αποσαφήνιση 
τυχόν αποριών.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι σεβόμαστε απολύτως την θεσμική 
διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝΕΠ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τη 
δυνατότητα να υποστηρίξουμε την συμμετοχή μας, με την παρουσία της υπηρεσίας και των 
τεχνικών μας συμβούλων, οι οποίοι εξ αντικείμενου είναι πολύ πιο ενημερωμένοι και 
εξειδικευμένοι και μπορούν να καταστήσουν την παρουσία του Δήμου χρήσιμη και 
αποτελεσματική, όταν συζητούνται τεχνικά θέματα. 

Δήμος Τανάγρας
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Αυτός ήταν και ο σκοπός της παρουσίας των συνεργατών μου, καθώς το αντικείμενο της 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν αμιγώς τεχνικό και μόνο τεχνικοί θα μπορούσαν 
να έχουν άποψη και να συμβάλλουν στην συζήτηση που εξελίχθηκε. Αυτό εξηγεί με τον 
καλύτερο τρόπο την παρέμβαση και τα ερωτήματα που υπεβλήθησαν από τον Διευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τανάγρας και δεν θεωρούμε χρήσιμη και ωφέλιμη την 
αφαίρεση του λόγου από αυτόν και τη διακοπή της συζήτησης, χωρίς να απαντηθούν τα 
σχετικά ερωτήματα τεχνικής φύσης, με πρόσχημα την θεσμική λειτουργία του οργάνου.

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Τέλος καλό, όλα καλά. Αναμένουμε την παρουσίαση για να συμβάλουμε γόνιμα στην εξέλιξη 
της συζήτησης. Λαμβάνοντας δε αφορμή από την, άνευ λόγου, παρεξήγηση που 
δημιουργήθηκε, παρακαλούμε για την συμβολή σου προς την ΕΑΝΕΠ, για πιο γόνιμη και 
παραγωγική λειτουργία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία του Δημάρχου Τανάγρας θα είναι αποφασιστικής σημασίας 
πάντοτε, εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν όπως έχουν συμφωνηθεί και ιδίως όταν συζητούνται 
ζητήματα στρατηγικής του Φορέα Υλοποίησης. Ταυτόχρονα όμως θα υποστηρίζεται τακτικά 
από την υπηρεσία και τους τεχνικούς συμβούλους που έχουν αναλάβει ευθύνες για να 
συνδράμουν στο έργο μας, όταν και εφόσον συζητούνται τεχνικά θέματα, μελέτες, έργα και 
διαδικασίες που αφορούν στην ωρίμανση και αδειοδότηση του σχεδίου εξυγίανσης, όπως 
φαντάζομαι θα πράξετε και εσείς ως Περιφερειάρχης, για να καταστήσουμε τη συμμέτοχη μας 
ουσιαστική και όχι συμβολική. 

Εν αναμονή της παρουσίασης, 

Με εκτίμηση, 

                                                                            Για το Δήμο Τανάγρας

                                                                            Ο Δήμαρχος

                                                                                Περγάλιας Βασίλειος


	



