
                                               
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 15/3-10-2018  πρακτικό
Συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ    257/2018 : «Λήψη  απόφασης  για  υποβολή,  σε  συνεργασία  με  την
Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας,  αιτήματος  Χρηματοδότησης  και  Πρότασης
Στρατηγικού  και  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  (Σχεδίου  Δράσης)  για  την  Αστική,
Κοινωνική,  Περιβαλλοντική και  Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και  Εξυγίανση της
ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης» (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού),  στο πλαίσιο της Πρόκλησης με Α.Π. 1535/31-5-
2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

  Σήμερα, στις 3 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 7.00 μ.μ., 
το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε  δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του 
Δήμου, στο Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 13435/28-09-2018 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουρουτού Μιχαήλ, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον 
Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.  3852/2010. Η πρόσκληση αυτή 
επιδόθηκε 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 
και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας,  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.
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο  είκοσι επτά (27)  
Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23)  Δημοτικοί Σύμβουλοι  και έξι (6) 
από τους Προέδρους- Αντιπροέδρους  των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, και ως 
εξής:

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

1.Σταμάτης Σπυρίδων 1.Βουγέσης Γεώργιος 3.Λάμπρου Κων/νος-Τ.Κ.Πύλης
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2.Πέτρου Νικόλαος 2.  Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία 1.Ρόκας Αντώνιος-Τ.Κ.Δάφνης

3.Γκίνης Ιωάννης                        3.  Κατσέλης Χρήστος 2.Καμινιώτης Ιωάννης-Δ.Κ. 
Οινοφύτων

4.Αναστασίου Ιωάννης 4.  Στρατή-Πινήτα Ευγενία 3.Βρούβας Σπυρίδων  -Δ.Κ. 
Σχηματαρίου

5.Σαμουρέλης Χρήστος 4.Καφούνης Γεώργιος-Τ.Κ. 
Καλλιθέας

6.Δημητρίου  Ηλίας 5.Μπελεγράτης Αντώνιος-Τ.Κ. 
Τανάγρας

7.Ανυφαντής Αλέξανδρος

8.Κουρουτός Μιχαήλ

9.Χαρίσης Ξενοφώντας

10.Χρήστου Γεώργιος

11.Ζαφειροπούλου - Στουραΐτη 
Ελένη

12.Νίκα-Κοτσίφη Μαρία

13.Παπαθανασίου-Λαψάνης 
Κων/νος

14.Δριχούτης Διομήδης

15.Πέτρου Χρήστος

16.Αναστασίου Κωνσταντίνος

17.Κακάλια Ευαγγελία

18.Κόκκαλης Γεώργιος

19.Κανέλλος Αντώνιος

20.Σφυρίδη Ευαγγελία

21.Βρατσιώτης Νικόλαος

22.Μαυράκης Λάζαρος

23.Θεοδώρου Δημοσθένης

   
Στη συνεδρίαση αυτή  παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας.

  Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Αδάμ Ιωάννης, για
την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο  θέμα της ημερησίας διάταξης,  δίνει τον λόγο
στον  Δήμαρχο ο οποίος είπε τα εξής:
      Έχοντας υπόψη:

1. Την Πρόκληση με Α.Π. 1535 από 31 Μαίου 2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά
Ελλάδα 2014-2020» προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την υποβολή Πρότασης
Στρατηγικού  και  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  (Σχεδίου  Δράσης)  για  την  Αστική,  Κοινωνική,
Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής
της  ΛΑΠ  Ασωπού  (ΟΧΕ ΛΑΠ  Ασωπού)  με  αξιοποίηση  της  «Ολοκληρωμένης  Χωρικής
Επένδυσης» (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»,  σύμφωνα με τα
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αναφερόμενα  στην  ενότητα  4  -«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΣΤΗΝ  ΕΔΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

2. Την  ΚΥΑ  των  Αναπληρωτών  Υπουργών  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  και
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  με  Α.Π.  16784/9-2-2018  (ΦΕΚ  609/Β’/22-9-2018)  με
αντικείμενο την Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής Συντονισμού των εμπλεκόμενων
φορέων για  την  επιτάχυνση της  υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών
Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού,

3. Την από 24/04/2017 «Συμφωνία Προθέσεων Συνεργασίας για την Ανάπτυξη
-Υλοποίηση  του  Επιχειρηματικού  Πάρκου  Εξυγίανσης  Οινοφύτων»  μεταξύ  αφενός  της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και,  αφετέρου,   του  Δήμου Τανάγρας,  του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΒΣΕ) και της ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α.Ε.

4. Το εγκεκριμένο αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας
2014-2020 (Δεκέμβρης 2017), 

5. Την  με  Α.Π.  81168/ΕΥΣΣΑ  1796/302015  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  και  Τουρισμού  για  τον  «Σχεδιασμό,  υλοποίηση  και
παρακολούθηση  των  ΟΧΕ  ως  εργαλείων  Ολοκληρωμένης  Χωρικής  Ανάπτυξης  των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020», 

6. Την  με  Α.Π.  40134/ΕΥΘΥ  373/12-4-2016  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Οδηγίες για τη διαχείριση και
εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης», 

7. Την αριθ. 207/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την  οποία
εγκρίθηκε  η  «Ολοκληρωμένη  πρόταση  αντιμετώπισης  περιβαλλοντικών  προβλημάτων,
οργάνωσης  και  εξυγίανσης  της  άτυπης  βιομηχανικής  συγκέντρωσης  περιοχής  Ασωπού
ποταμού» της Περιφέρειας Στερεάς,

8. Tην προτεινόμενη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ
Ασωπού,  ήτοι  τον  προσδιορισμό  της  «Περιοχής  Παρέμβασης»,  τη  διάρθρωση  της
Πρότασης  σε   Στρατηγικούς  Στόχους,  Άξονες  Προτεραιότητας,  Δράσεις  και  τις  Πηγές
Χρηματοδότησης. 

      Με βάση τα ανωτέρω σας ενημερώνω ότι η απόφαση που καλούμαστε να
πάρουμε  δρομολογεί  τις  παρεμβάσεις  και  τα  έργα  που  έχουμε  συμφωνήσει  με  την
Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας,  για  την  συστηματική  αντιμετώπιση,  για  πρώτη φορά,  του
μέγιστου προβλήματος της περιοχής μας που αναφέρεται στον Ασωπός, πρόβλημα που
ήταν και εξακολουθεί να είναι θέμα και εθνικής προτεραιότητας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια
που το πρόβλημα αυτό έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις Η λύση του ήταν - και εξακολουθεί
να είναι - αρμοδιότητας και ευθύνης του κεντρικού κράτους, που ήταν αυτό άλλωστε που
επέτρεψε τη δημιουργία της κατάστασης αυτής. Στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από την
παραπάνω διαχρονικά διαμορφωμένη κατάσταση, έχουν ακουστεί κατά καιρούς δεκάδες
ιδέες και  εξαγγελίες (με τη μορφή «προτάσεων» και  «λύσεων»),  οι  τελευταίες ειδικά σε
προεκλογικές  περιόδους.  Το  θέμα  όμως  «κόλλαγε»  στην  πολιτική  βούληση,  στην
ανυπαρξία  συγκεκριμένου  Σχεδίου  και,  φυσικά  στη  μη  διασφάλιση  και  διάθεση  των
αναγκαίων πόρων.

Με σκοπό τη ριζική και κυρίως τη συνολική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων
που έχουν καταγραφεί και την πλήρη αντιστροφή της περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής
αρνητικής πραγματικότητας της ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων-Σχηματαρίου συμπράξαμε
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με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη σε μια
σειρά  πρωτοβουλιών  που  οδήγησαν στην  υπογραφή της  από 24/04/2017  «Συμφωνίας
Προθέσεων Συνεργασίας για την Ανάπτυξη -Υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυ-
γίανσης Οινοφύτων» μεταξύ αφενός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και, αφετέρου, του
Δήμου Τανάγρας, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΒΣΕ) και της
ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.  Οι  πρωτοβουλίες  αυτές  ήδη άρχισαν να υλο-
ποιούνται. 
     Ειδικά για την ΟΧΕ της «Αστικής, Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής και Επιχειρηματικής
Αναζωογόνησης και Εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού» (ΟΧΕ ΛΑΠ
Ασωπού).
    Ο Περιφερειάρχης Σ.Ε. στην προσπάθεια να διευρύνει την παρέμβασή μας στην περιοχή
και να «ανακαλύψουμε» πόρους, στη δύσκολη αυτή συγκυρία για τη χώρα μας, είχε επανει-
λημμένες συναντήσεις με Φορείς Διαχείρισης πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, μελέτησε με
τους συνεργάτες του σε βάθος τις παρεχόμενες δυνατότητες και κατέληξε ότι η μοναδική
διέξοδος ήταν η εκπόνηση «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ
ΛΑΠ Ασωπού)  για την Αστική,  Κοινωνική,  Περιβαλλοντική και  Επιχειρηματική Αναζωο-
γόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού - ΟΧΕ» (ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ
Ασωπού).  
      Το ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού αφορά στην Στρατηγική της Παρέμβασης και η ΟΧΕ ΛΑΠ Ασω-
πού αφορά στο Σχέδιο Δράσης που την εξειδικεύει.
      Ο Δήμος μας, κατ’ εξοχήν ενδιαφερόμενος για το πρόβλημα, ανταποκρίθηκε άμεσα, στη
δημόσια διαβούλευση (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016) και  την πρόταση της Περιφέρειας για
την «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» (ΟΧΕ) που είναι η  1η Φάση διαβούλευσης του
ΟΣΣΠ,  με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση των παρεμβάσεών και την περιβαλλοντική
και επιχειρηματική εξυγίανση και αναζωογόνηση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης
στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού Ποταμού. Η διαβούλευση αυτή, εκτός από τη συμμε-
τοχή και την εξασφάλιση της συναίνεσης της κοινωνίας, έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιη-
θούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις προτάσεις των ενδιαφερομένων που προσήλθαν στη
δημόσια διαβούλευση της ΟΧΕ και να γίνουν συναντήσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύ-
σεις με κάθε ενδιαφερόμενο, με σκοπό τη βέλτιστη καταγραφή και εκπλήρωση των στόχων
της Ανοικτής Πρόσκλησης της ΟΧΕ.
     Η προσπάθεια κατέληξε στην έκδοση της ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομί-
ας  και  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  με  Α.Π.  16784/9-2-2018  (ΦΕΚ
609/Β’/22-9-2018), που άναψε το «πράσινο φως» στην προώθηση της «λύσης» της ΟΧΕ.  
    Ειδικά για  το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης.
   Μία από τις παρεμβάσεις στην περιοχή είναι η συγκεκριμένη πρόταση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
ΑΕ, που έχει τη σχετική τεχνογνωσία, να αναλάβει την πρωτοβουλία και να ηγηθεί του σχή-
ματος που θα αναλάβει την οργάνωση και χρηματοδότηση και ανάπτυξη «Επιχειρηματικού
Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων», που θα αποτελέσει ισχυρό οργανωμένο πόλο ανάπτυξης
της τοπικής και  ευρύτερα της Εθνικής Οικονομίας,  όπως ρητά ορίζεται  στην 2017/2015
απόφαση του Π.Σ. Την πρόταση αυτή υπέρ της οποίας συνηγόρησε και ο ΣΒΣΕ, αποδε-
χθήκαμε και εμείς και η Περιφέρειας Σ.Ε. Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιήθηκε και αναδια-
μορφώθηκε  σε πρώτη φάση το πλαίσιο και  το περιεχόμενο της συνεργασίας της Περι-
φέρειας, του Δήμου Τανάγρας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, που εκπρο-
σωπεί τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στην περιοχή αλλά και της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.». Σε επιβεβαίωση του «πλαισίου συνεργασίας», υπογράψαμε
σε πρώτη φάση την 07/04/2016 «Συμφωνία Προθέσεων Συνεργασίας», που στη συνέχεια
οριστικοποιήθηκε με την υπογραφή την 24/04/2017 της τελικής- οριστικής συμφωνίας, που
άρχισε  ήδη να υλοποιείται. 
   Παράλληλα διαμορφώθηκε το πλαίσιο του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού  με αποτέλεσμα τη
δημοσίευση  της Πρόσκλησης της Περιφέρειας από την  Ε.Υ. του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα, στην
οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε.
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    Τι είναι η ΟΧE ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ.
    Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έχει πλήρη τίτλο  «Ολοκληρωμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (Σχέδιο
Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και
Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση
της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ)». Οι πηγές δημόσιας χρηματοδότησης
της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού προέρχονται  από το  Ε.Π.  Στερεά Ελλάδα 2014-2020,  ενώ στο
ΟΣΣΠ  ΛΑΠ  Ασωπού,  ενσωματώνονται  πόροι  δημόσιας  χρηματοδότησης  από  το  ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ  και  το  ΠΔΕ,  καθώς  και  ιδιωτικοί  πόροι  που  προέρχονται  τόσο  από  τις
επενδύσεις  στο  Επιχειρηματικό  Πάρκο  Εξυγίανσης,  όσο  από  την  συμμετοχή  τους  σε
επιχειρηματικά  σχέδια  ενσωμάτωσης  διαδικασιών  περιβαλλοντικών  προτύπων  και
εξυγίανσης στις παραγωγικές διαδικασίες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Το σύνολο
αυτών των πόρων, όπως σημειώθηκε προηγούμενα, ανέρχεται σε  222,9 εκ ευρώ. Από
αυτά, η Δημόσια Χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχεται  σε
69,0 εκ ευρώ (31% του συνόλου). Η «συμβολή» του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται
σε 24,4 εκ ευρώ, ενώ τα 44,6 εκ ευρώ προέρχονται από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Τομέας
Περιβάλλοντος). Το ως άνω «Ολοκληρωμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την
Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της
ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) εντάσσεται στην ευρύτερη
στρατηγική  του «Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Στρατηγικών  Παρεμβάσεων  για  την
Αστική,  Κοινωνική,  Περιβαλλοντική  και  Επιχειρηματική  Αναζωογόνηση  και
Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού» (ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού),  με το
οποίο  συμπληρώνονται  από  χρηματοδοτική  άποψη  οι  πόροι  της  ΟΧΕ  ΛΑΠ  Ασωπού.
Πρακτικά  για  το  Δήμος  σημαίνει  χρηματοδότηση  πολλών  έργων  και  δράσεων  που
εμφαίνονται  στο  συνημμένο  σχέδιο  του  «Εντύπου  Υποβολής»  που  προσαρτάται  στον
Φάκελο Υποβολής, όπως ορίζει η σχετική Πρόσκληση.

Το  ΟΣΣΠ  ΛΑΠ  Ασωπού συντονίζεται  σε  κεντρικό  επίπεδο  από  αντίστοιχη
«Επιτροπή  Συντονισμού»  (ΕπΣυ), ο  ρόλος  της  οποίας  περιγράφεται  στην  ΚΥΑ  των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με
Α.Π.  16784/9-2-2018  (ΦΕΚ  609/Β’/22-9-2018).  Η  ΕπΣυ  υποστηρίζεται  από  επταμελή
«Τεχνική Γραμματεία» με έδρα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο  πλαίσιο  του  «Συστήματος  Διακυβέρνησης» της  ΟΧΕ ΛΑΠ  Ασωπού θα
συγκροτηθούν ο «Φορέας Στρατηγικής» και ο «Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης», στους
οποίους συμμετέχει και ο  Δήμος μας.

Ο  προβλεπόμενος  «Φορέας  Στρατηγικής»  θα  έχει  την  Επωνυμία  «Φορέας
Στρατηγικής του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ». Ο «Φορέας Στρατηγικής» θα υποβάλλει την
Πρόταση  του  ΟΣΣΠ/ΟΧΕ  ΛΑΠ  και  θα  παρακολουθεί  την  υλοποίηση  της  ΟΧΕ  ΛΑΠ
Ασωπού. Ο «Φορέας Στρατηγικής» συγκροτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
το Δήμο Τανάγρας, με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Η Διακυβέρνηση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ πραγματοποιείται από τον Φορέα
Στρατηγικής  και  αφορά  στην  κατάρτιση,  την  υποβολή  της  Στρατηγικής  για  την  Αστική,
Κοινωνική,  Περιβαλλοντική  και  Επιχειρηματική  Αναζωογόνηση  και  Εξυγίανση  της
ευρύτερης  περιοχής  της  ΛΑΠ  Ασωπού,  την  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  της
υλοποίησής της, καθώς και στην επικαιροποίηση της Στρατηγικής. Ο ρόλος του «Φορέα
Στρατηγικής» και  του  «Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης» αναλύονται  στην  Ενότητα  Δ της
παρούσας εισήγησης

Ο «Φορέας Στρατηγικής» και ο «Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης» θα συγκροτηθούν
με  την  υπογραφή  σχετικών  πρωτοκόλλων  κατά  την  φάση  τελικής  έγκρισης  του
προτεινόμενου ΟΣΣΠ/ΟΧΕ από την ΕΥΔ του ΕΠ «Στερεάς Ελλάδα 2014-2020». 
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Τι κάνει και τι μπορεί να κάνει το ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού

α)  Το πλαίσιο διακυβέρνησης του ΟΣΣΠ (governance scheme) 
περιγράφεται στην (ad hoc -ειδικά) εκδοθείσα ΚΥΑ  των Αναπλ. Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. 16784/9-2-2018,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 609/22-2-2018.  Με βάση την ανωτέρω ΚΥΑ, το 
ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο για την εφαρμογή των ΟΧΕ στην Ελλάδα, καθώς και την 
από 6-3-2018 εκδοθείσα (ad hoc - ειδικά) Υπουργική Απόφαση του Αναπλ. 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την τροποποίηση του ποσοστού  
δέσμευσης πόρων του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”, η Ειδική Υπηρεσία του 
Προγράμματος προέβη στην προβλεπόμενη εξειδίκευση των Επενδυτικών 
Προτεραιοτήτων του Προγράμματος και δημοσίευσε την Πρόκληση με Α.Π. 1535 
από 31 Μαΐου 2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» Πρόκειται για 
την Πρόσκληση στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε.

β)    Στην Πρόταση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ που θα κατατεθεί, θα αναπτύσσεται ο
αναλυτικός «οδικός χάρτης» με τις προτεινόμενες Δράσεις και τα Έργα (μεταξύ των
οποίων και εκείνα που  αντικειμενικά επεκτείνονται και μετά το 2023), τους πόρους, το
χρονοδιάγραμμα  και  τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα  της  συγκεκριμένης
ολοκληρωμένης παρέμβασης. Σχέδιο της προτεινόμενης Στρατηγικής (ΟΣΣΠ) και
του Σχεδίου Δράσης (ΟΧΕ).

γ)  Στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού προβλέπεται και έχει εξασφαλισθεί  «Εταιρική
Σχέση» με  τη  συμμετοχή  της  Αυτοδιοίκησης  και  Τοπικών  Φορέων,  μεταξύ  των
οποίων  και  των  Επαγγελματικών  Εταίρων,  οι  οποίοι  εκπροσωπούν  τον  ιδιωτικό
τομέα,  ειδικά  στην  ίδρυση  και  δημιουργία  στην  περιοχή  Βιομηχανικού  Πάρκου
Εξυγίανσης,  που  θα  αποτελέσει  σημαντικό  εργαλείο  Οργάνωσης,  Εξυγίανσης,
Περιβαλλοντικής  και  Επιχειρηματικής  Αναβάθμισης  της  επιβαρυμένης  περιοχής
παρέμβασης της ΟΧΕ.

δ)  Η ΟΧΕ αποτελεί το εργαλείο που μπορεί να  λύσει το για πολλά χρόνια
άλυτο  πρόβλημα  της  περιοχής  γιατί  μπορεί  να  εξασφαλίσει  τους  απαιτούμενους
οικονομικούς  πόρους  από  αναπτυξιακά  και  Ευρωπαϊκά  κυρίως  προγράμματα,
επιτρέπει τον συνδυασμό  πολλών πηγών χρηματοδότησης για τον κοινό στόχο, υπό
ενιαία  όμως  διοίκηση  και  διαχείριση,  επιτρέπει  και  τοις  πράγμασι  ενθαρρύνει
πολλαπλές  και  παράλληλες  δράσεις  του  Ιδιωτικού  κα  που  δημόσιου  τομέα   που
εξυπηρετούν  τον  κοινό  στόχο,  διασφαλίζει  τον  υπό  ενιαία  διοίκηση   έλεγχο  της
εξυπηρέτησης του κοινού στόχου από τους διάφορους φορείς που εντάσσονται σε
αυτή.

Όργανα – Φορείς ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ.

Ι. Ο «Φορέας Στρατηγικής» του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ». Είναι ο αρμόδιος
φορέας για την κατάρτιση και την υποβολή του «Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου
Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ), και του αναλυτικού Σχεδίου Δράσεων στο πλαίσιο της ΟΧΕ ΛΑΠ
Ασωπού,  επιφορτίζεται  δε  με  καθήκοντα  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  της
υλοποίησής  της,  στην  επικαιροποίηση  της  Στρατηγικής  (Μηχανισμός  Διακυβέρνησης),
καθώς  και  της  οργάνωσης,  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  της  Εταιρικής  Σχέσης
(Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης) «Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης
του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ».

Ο  «Φορέας  Στρατηγικής»,  μετά  την  έγκριση  του  ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ  ΑΣΩΠΟΥ θα
εκπονήσει  Κανονισμούς  Λειτουργίας  των  Μηχανισμών  Διακυβέρνησης  και  Εταιρικής
Σχέσης.

Στην  «Ομάδα Διακυβέρνησης» ορίζονται εκπρόσωποι ως εξής:
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 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,

 Ο Δήμαρχος Τανάγρας,

 Δύο Μέλη από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που θα ορίζονται
από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με εξουσιοδότηση που θα μου δώσετε με
την απόφασή σας,

 Ένα Μέλος από το Δήμο Τανάγρας, που ορίζεται από το Δήμαρχο
Τανάγρας, ύστερα από αντίστοιχη εξουσιοδότηση,

Κάθε Εταίρος θα ορίζει τα μέλη της Ομάδας Διακυβέρνησης με τους αναπληρωτές
τους. Τα Μέλη της Ομάδας Διακυβέρνησης είναι και Μέλη του Μηχανισμού της Εταιρικής
Σχέσης.

Στην  Ομάδα  Διακυβέρνησης  του  «Φορέα  Στρατηγικής»  θα  προεδρεύει  ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Ο «Φορέας Στρατηγικής» θα μπορεί να  υποστηρίζεται επιστημονικά και τεχνικά
από  «Ομάδα  Συντονισμού  και  Τεχνικής  Παρακολούθησης  του  ΟΣΣΠ/ΟΧΕ  ΛΑΠ
ΑΣΩΠΟΥ» (εφεξής και «Ομάδα Παρακολούθησης»), η οποία θα συγκροτείται με Απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, θα στελεχώνεται από επιστήμονες της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και μπορεί να υποστηρίζεται και από  εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, που
θα επιλέγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα μέλη της Ομάδας Παρακολούθησης δεν θα μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλη
του  Φορέα  Στρατηγικής  και  του  Μηχανισμού  της  Εταιρικής  Σχέσης.  Η  «Ομάδα
Παρακολούθησης» του  ΟΣΣΠ/ΟΧΕ  ΛΑΠ  Ασωπού  θα  παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των
Δράσεων της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, μεριμνά για τη διασφάλιση των πόρων και την τήρηση
των  χρονοδιαγραμμάτων,  από  την  πλευρά  των  «Δικαιούχων»  των  Δράσεων,  εκπονεί
εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου και ανάλυσης κινδύνων, ενώ συνεργάζεται με την ΕΥΔ του
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και με την Τεχνική Γραμματεία της ΚΥΑ με Α.Π. 16784/9-2-2018
(ΦΕΚ 609/Β’/22-9-2018), για τα ανωτέρω θέματα.

Σκοπός του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι τα  συμβαλλόμενα μέρη να :
 Προβούν στην συγκρότηση κοινού «Φορέα Στρατηγικής» κατά την

έννοια  της  Πρόσκλησης  και  των  Εγκυκλίων  εφαρμογής  των  ΟΧΕ,  με  επικεφαλής
εταίρο  την  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  με  την  επωνυμία  «Φορέας  Στρατηγικής
ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ»,  η  οποία  θα  υποβάλλει,  στην  καθορισμένη  από την
σχετική Πρόσκληση προθεσμία υποβολής, πρόταση της Στρατηγικής του ΟΣΣΠ και
του  Σχεδίου Δράσης στο  οποίο  αυτό  θα  εξειδικεύεται.  Η  Στρατηγική  αυτή  αφορά
συγκεκριμένη  περιοχή  παρέμβασης  που  προσδιορίζεται  λειτουργικά  στη  ευρύτερη
Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταμού (ΛΑΠ Ασωπού) και στο αναλυτικό Σχέδιο
Δράσης  με  τις  Παρεμβάσεις  που  προτείνεται  να  υλοποιηθούν,  αναλυτικό
προϋπολογισμό, μέχρι το ύψος που καθορίζεται στην Πρόσκληση -όσον αφορά στην
χρηματοδότηση από πόρους του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας που αφορούν στην ΟΧΕ
ΛΑΠ Ασωπού- και λοιπούς πόρους που καθορίζονται στην ΚΥΑ με Α.Π. 16784/9-2-
2018  (ΦΕΚ  609/Β’/22-9-2018).  Η  Ολοκληρωμένη  Στρατηγική  Χωρικής  Ανάπτυξης
περιγράφεται συνοπτικά στο Άρθρο 2 του παρόντος και εξειδικεύεται στο «Έντυπο
Υποβολής» που προβλέπεται από την Πρόσκληση,

 Εξουσιοδοτήσουν τον νόμιμο εκπρόσωπο του επικεφαλής Εταίρου
να  υπογράψει  την  Αίτηση  Χρηματοδότησης  και  κάθε  τροποποίηση  αυτής  και  να
υποβάλλει την  «Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ),
με βάση την με Α.Π. 1535 από 31 Μαΐου 2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  και  τα
συνοδευτικά  αυτής.  Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεσμεύονται  να  υπογράψουν
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επικαιροποιημένο  Πρωτόκολλο  Συνεργασίας  μετά  την  απόφαση  έγκρισης  του
ΟΣΣΠ/ΟΧΕ  ΛΑΠ  ΑΣΩΠΟΥ,  στο  οποίο  θα  εξειδικεύονται  πιθανές  κατευθύνσεις,
οδηγίες και παρατηρήσεις στην εν λόγω Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ
ΑΣΩΠΟΥ από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 ΙΙ. Ο Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης.
Ο  «Μηχανισμός  της  Εταιρικής  Σχέσης»,  στον  οποίο  συμμετέχει  και  ο  Δήμος

Τανάγρας,  θα  επιφορτισθεί  με  την  συγκρότηση  και  συντονισμό  συνεχούς  ανοιχτής
Εταιρικής  Σχέσης  και  συνεχούς  διαβούλευσης»,  στην  οποία  θα  συμμετέχουν  τοπικοί
Φορείς, λοιποί Φορείς και Πολίτες. 

Στον «Μηχανισμό της  Εταιρικής Σχέσης» της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, μπορούν κατά
περίπτωση και ανάλογα με την ειδικότερη θεματολογία που εξετάζεται ή τα προβλήματα
που αντιμετωπίζονται, να προσκαλούνται και άλλοι Φορείς, Εμπειρογνώμονες κ.λπ. ενώ
κατά  περίπτωση  μπορούν  να  καλούνται  τοπικοί  Φορείς,  λοιποί  Φορείς  και  Σύλλογοι,
Πολίτες κ.λπ. 

Αντικείμενο  του  «Μηχανισμού  Εταιρικής  Σχέσης»  είναι  η  επίλυση  ζητημάτων
ενεργοποίησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης και η οργάνωση
και  παρακολούθηση  πλαισίου  διαβούλευσης  που  αφορούν  στα  γενικότερα  ζητήματα,
παρεμβάσεις, αποτελέσματα κ.λπ. του ΟΣΣΠ/ΛΑΠ Ασωπού.

Ο Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης θα μπορεί να συμπληρώνεται σταδιακά με λοιπά
μέλη που απορρέουν από τη νομοθεσία ή έχουν προβλεφθεί μεταξύ των συμβαλλομένων,
όπως ενδεικτικά:

 η Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και
Ανάπτυξης Οινοφύτων («ΕΑΝΕΠ»),

 η Εταιρεία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και
Ανάπτυξης Οινοφύτων («ΕΔΕΠ»)

λοιπές  αντίστοιχες  Εταιρείες  Ανάπτυξης  και  Διαχείρισης  Επιχειρηματικών Πάρκων που
πιθανά θα ιδρυθούν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού.

Εισήγηση. 

Με βάση τα παραπάνω καλείσθε να εγκρίνετε :
Την συμμετοχή του Δήμου Τανάγρας στην Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και

Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού
(ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ),
στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», όπως επισυνάπτεται και ορίζεται ρητά
στην Πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και στο πλαίσιο αυτής και
ειδικότερα:

1. Την συμμετοχή στην κατάρτιση και υποβολή από την Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας  της  Αίτησης  Χρηματοδότησης  και  Πρότασης  Στρατηγικού  και  Επιχειρησιακού
Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική
Αναζωογόνηση  και  Εξυγίανση  της  ευρύτερης  περιοχής  της  ΛΑΠ  Ασωπού  (ΟΧΕ  ΛΑΠ
Ασωπού) με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), στο πλαίσιο
του  ΕΠ  «Στερεά  Ελλάδα  2014-2020»,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  ενότητα  4
-«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΣΤΗΝ  ΕΔΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  του  ΕΠ  «Στερεά
Ελλάδα» 2014-2020., στο πλαίσιο της  Πρόκλησης με Α.Π. 1535 από 31 Μαίου 2018 της
ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»  

2. Την κατάρτιση και διαπραγμάτευση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του
πρωτόκολλου  για  τη  συγκρότηση  «Φορέα  Στρατηγικής»  του  «Ολοκληρωμένου  Σχεδίου
Στρατηγικών  Παρεμβάσεων»  (ΟΣΣΠ)  της  Λεκάνης  Απορροής  (ΛΑΠ)  Ασωπού  που
υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού»,
του οποίου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα τεθεί επικεφαλής και ο Δήμος Τανάγρας ως
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Μέλος.  Ο «Φορέας  Στρατηγικής»  υποστηρίζεται  τεχνικά  και  επιστημονικά  από «Ομάδα
Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ».

3. Την  κατάρτιση  και  διαπραγμάτευση  με  τους  συμμετέχοντες  εταίρους  του
πρωτοκόλλου  για  τη  συγκρότηση  «Μηχανισμού  Εταιρικής  Σχέσης»  στο  πλαίσιο  του
«Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της ΛΑΠ Ασωπού, που
υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού»,
του  οποίου  η  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  θα  τεθεί  επικεφαλής  και  οι  λοιποί  Εταίροι
(ενδεικτικά:  Δήμος  Τανάγρας,  Σύνδεσμος  Βιομηχανιών  Στερεάς  Ελλάδας,  ΕΤΒΑ
Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε. κ.λπ.) ως Μέλη. Σκοπός του Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης
είναι  η επίλυση ζητημάτων ενεργοποίησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και
Ανάπτυξης και η οργάνωση και παρακολούθηση πλαισίου διαβούλευσης που αφορούν στα
γενικότερα ζητήματα, παρεμβάσεις, αποτελέσματα κ.λπ. του ΟΣΣΠ/ΛΑΠ Ασωπού. 

4. Ο  «Φορέας  Στρατηγικής»  και  ο  «Μηχανισμός  Εταιρικής  Σχέσης»  θα
συγκροτηθούν κατά την φάση τελικής έγκρισης του προτεινόμενου ΟΣΣΠ/ΟΧΕ από την
ΕΥΔ του ΕΠ «Στερεάς Ελλάδα 2014-2020» με την έγκριση και υπογραφή των σχετικών
πρωτοκόλλων.  Το  Δημοτικό  μας  Συμβούλιο  θα  κληθεί  στην  συγκεκριμένη  φάση  της
διαδικασίας αξιολόγησης να εγκρίνει,  επικαιροποιήσει,  συμπληρώσει και  εξειδικεύσει την
απόφαση του.

 Να  εξουσιοδοτήσετε  το  Δήμαρχο  να  συνυπογράψει,  αν  απαιτηθεί  μαζί  με  τον
Περιφερειάρχη, την Αίτηση Χρηματοδότησης και κάθε σχετικό έγγραφο που προβλέπεται
στην ως άνω Πρόσκληση, με το αναγκαίο κατά την κρίση του περιεχόμενο, να ορίζει με
αποφάσεις  του  τα  πρόσωπα  που  θα  εκπροσωπούν  το  Δήμο  στους  άνω  φορείς  τις
Επιτροπές, Ομάδες και τα λοιπά όργανα, και γενικά να διαχειρίζεται το «Ολοκληρωμένο
Στρατηγικό  και  Επιχειρησιακό  Σχέδιο  (Σχέδιο  Δράσης)  για  την  Αστική,  Κοινωνική,
Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής
της  ΛΑΠ  Ασωπού  (ΟΧΕ ΛΑΠ  Ασωπού)  με  αξιοποίηση  της  «Ολοκληρωμένης  Χωρικής
Επένδυσης» (ΟΧΕ)» προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες  ενέργειες  και  αποφάσεις  που
αναφέρονται στην εισήγησή μου, προς την κατεύθυνση και με σκοπό να ικανοποιηθούν οι
κατευθύνσεις της Πρόσκλησης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού,
καθώς και  να  προβαίνει  σε  όσες  λοιπές  ενέργειες  απαιτούνται  για  την  ευδοκίμηση του
συγκεκριμένου κρίσιμου για το Δήμο Τανάγρας,  τη Βοιωτία  και  την Περιφέρεια  Στερεάς
Ελλάδας γενικότερα περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού Στόχου.
  Λαβών  τον  λόγο  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  Κος  Θεοδώρου  Δημοσθένης  είπε  ότι  ο
Συνδυασμός του είχε τοποθετηθεί  από τότε που  γινόταν ο σχεδιασμός για το ανωτέρω
έργο και είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και
είναι  αρνητικοί ως  προς  την  ανωτέρω  επένδυση,  Πιστεύουμε  ότι  το  Αστικό  Κράτος
(Κεντρική διοίκηση, Περιφέρειες και Δήμοι) στα πλαίσια της ανάπτυξης, δίνουν χρήματα στο
μεγάλο κεφάλαιο για να μεγαλώσει  τα κέδροι του. Αυτό που τους καίει είναι το βιομηχανικό
πάρκο και όχι η εξυγίανση του Ασωπού. Θα μπορούσε η κυβέρνηση αλλά και οι βιομήχανοι
να πάρουν μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης του ποταμού, πράγμα που δεν έγινε.
Επίσης βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο για τους εργαζόμενους της
περιοχής που εργάζονται με μισθούς πίνας και με τρομοκρατία για απολύσεις. Αυτή την
ανάπτυξη θέλει η σημερινή Κυβέρνηση και η Περιφέρεια. Ρωτώ λοιπών τι προσλήψεις θα
γίνουν για αυτή την ανάπτυξη, εργαζόμενοι με τρίωρες και τετράωρες συμβάσεις που θα
ανανεώνονται  σε  μικρά  χρονικά  διαστήματα  για  να  μην  αποκτούν  δικαιώματα  και  θα
απολύονται μόλις αντιμιλήσουν. 
    Θα πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο να θέσουμε αυτά τα ζητήματα για να μπορούμε να
μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής.    
          Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Κος Σαμουρέλης Χρήστος είπε ότι το θέμα
που  συζητιέται  είναι  κρίσιμο  και  θα  πρέπει  να  υπάρχει  μεγαλύτερη  ενημέρωση  των
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Δημοτικών Συμβούλων και των πολιτών. Το σχέδιο του βιομηχανικού πάρκου, (γιατί δεν
μιλάμε μόνο η εξυγίανση του Ασωπού που όλοι θέλουμε),  παρουσιάζεται  έτοιμο,  χωρίς
εμείς  να  παρέμβουμε  και  αυτό  για   να  εκλείψουν  όποιες  σκιές  υπάρχουν  ώστε  να
προχωρήσει.   
 Συμμετείχα  στις  αρχικές συναντήσεις  για  το  ανωτέρω θέμα με  τον  Δήμαρχο,  μέχρι  το
στάδιο  της  διαβουλεύσεις,  εκεί  που  θα  έπρεπε  να  υποβάλουμε  τις  προτάσεις  και  τις
ενστάσεις μας.   Χωρίς να γίνει καμία πρόταση ή ένσταση το σχέδιο ολοκληρώθηκε και μας
ήρθε σήμερα έτοιμο να το υπερψηφίσουμε.   Δεν γνωρίζουμε πια θα είναι η περιοχή που θα
εφαρμοστεί   το  βιομηχανικό πάρκο  και  τα  όριά  της,  πως  είναι  δυνατόν  να  ψηφίσουμε
σήμερα για το θέμα, χωρίς να γνωρίζουμε τα όρια του βιομηχανικού πάρκου. 
  Υπάρχει ένας χάρτης στο indrernet (προσχέδιο) που αποτυπώνει την περιοχή και τον έχει
ανεβάσει  η  εταιρία  που  ανέλαβε  την  μελέτη  τον  οποίο  και  παρουσιάζω  στο  Δημοτικό
Συμβούλιο για να έχουμε εικόνα, χωρίς να ξέρω αν αυτός είναι ο τελικός η όχι. Στον χάρτη
αυτών  αποτυπώνονται   τα τμήματα της περιοχής του βιομηχανικού πάρκου γύρο από τον
οικισμό Οινοφύτων, αποτυπώνονται όμως και άλλα δύο τμήματα που δεν γνωρίζω τι είναι
αλλά υποθέτω ότι θα γίνει η επέκταση του πάρκου όπου οι επενδυτές θα μπορέσουν να
επενδύσουν, μιλάμε δηλαδή  για αύξηση 30% ως 40% της βιομηχανικής ζώνης. Επίσης η
εισήγηση  της  απόφασης  που  καλούμαστε  σήμερα  να  πάρουμε,  είναι  αντίγραφο  της
εισήγησης που έχει ψηφιστεί η απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αξίζει όμως να
σημειωθεί  ότι   λείπει  η  παράγραφος  που  αναφέρει  ότι:  -Ειδικά  εκτός  από  το  πάρκο
βιομηχανικής  εξυγίανσης  που  αποτελεί  ιδιωτική  δράση και  εντάσσεται  στα  πλαίσια  της
ΟΧΕ-,  (και  παρακάτω  αναφέρει)  -εντάσσεται  κατασκευή  εργοστασίων  ανακύκλωσης
αποβλήτων,  Χώρος Ταφής Βιομηχανικών Επικινδύνων και  μη Επικινδύνων Αποβλήτων
ΧΥΤΒΑ,  που συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία κ.λ.π.-. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει
αλλού  στην  Ελλάδα  τέτοιος  χώρος  ταφής  επικινδύνων  αποβλήτων  σαν  αυτόν  που
ετοιμάζουν να κάνουν δίπλα στον οικισμό Οινοφύτων.  Ρωτώ γιατί  αυτή η  παράγραφος
απουσιάζει από την δική μας εισήγηση, μήπως εμείς δεν θα πρέπει να το γνωρίζουμε για
την κατασκευή ΧΥΤΒΑ. 
    Θέλω να υλοποιηθεί  το σχέδιο δράσης για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και
Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού
με  αξιοποίηση  της  «Ολοκληρωμένης  Χωρικής  Επένδυσης»  (ΟΧΕ  ΛΑΠ  Ασωπού),αλλά
πρέπει να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα και την υγεία των πολιτών μας.
    Προτείνω την αναβολή του θέματος για να γίνει καλύτερη και σαφέστερη ενημέρωση του
σώματος.
   Λαβών τον λόγο ο Δ/ντης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κος Γκίκας Δημήτριος είπε
τα  εξής:  Σε  ότι  αφορά  το  χάρτη  έχω να  προσθέσω ότι  το  τμήμα  που ανέφερε  ο  Κος
Σαμουρέλης γύρο από τον οικισμό Οινοφύτων αφορά την πρόταση του ΥΠΕΩΔΕ ως Α΄
ζώνη βιομηχανική (βαριά βιομηχανία) που ισχύει και σήμερα και τα τμήματα που ο Κος
Σαμουρέλης  δεν  γνωρίζει  τι  θα  γίνουν  όπως  μας  είπε,  είναι  τμήματα  μεταξύ  των  δύο
βιομηχανικών  περιοχών  που  θέλουν  να  ενταχθούν  στην  ΒΙΠΕ.  Μέσα  σε  αυτό  οι
συμμετέχοντες θα πληρώσουν και θα κατασκευάσουν τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης,
οδοποιίες  και ότι άλλο χρειαστεί. Επίσης ορισμένα από τα έργα που έχει προτείνει ο Δήμος
είναι:  η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού - η αποχέτευση ακαθάρτων της Δημοτική
Ενότητας  Τανάγρας  -  στα  σχολεία  θα  γίνει  μία  ειδική  βαφή  νανοτεχνολογίας  για  την
αποφυγή των ρύπων - οδοποιίες όπως η Λεωφόρος Σχηματαρίου μέχρι το Χαλκούτσι, η
Λεωφόρο Οινόης, η βόρεια και νότια βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων, το συνεδριακό
κέντρο Σχηματαρίου, η αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας και της εισόδου Σχηματαρίου,
ανασκαφές  για  το  αρχαίο  θέατρο  Τανάγρας,  η  αναβάθμιση  στην  θέση  “Πύργος”  της
Τανάγρας (αρχαιολογικός χώρος),  η  αξιοποίηση του χώρου “Καστρι”  στην  Τανάγρα,  το
γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Τανάγρας,  αλλαγή του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας
Σχηματαρίου και το σχέδιο πόλεως στην Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου.  Από την Περιφέρεια
θα γίνει η εξυγίανση του Ασωπού Ποταμού, Χρηματοδότηση βιολογικού καθαρισμού για τα
ακάθαρτα των βιομηχανιών, και οδοποιίες στην ΒΙΠΕ.
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   Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Κος Μαυράκης Λάζαρος είπε τα εξής: Θα ήθελα
να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον  κο Σαμουρέλη γιατί άγγιξε ένα θέμα που προσωπικά
με απασχολούσε. Πρόκειται για μία επένδυση που σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσει. Το
γιατί  δεν είχε  γίνει  μέχρι  τώρα πιστεύω ότι  μπορεί  να ήταν και  θέμα ανικανότητας  των
προηγουμένων. Ξεκίνησε αυτή την δουλεία ο Περιφερειάρχης και φαίνεται ότι προχωράει,
αν και δεν προέβη στην ένταξη του προγράμματος και την Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου που
επανειλημμένα του είχαμε ζητήσει. 
   Οι μέχρι τώρα διαδικασίες για το πάρκο δεν έχουν γίνει με τρόπο που να μπορούμε να
αποφασίσουμε σήμερα. Μη δείχνοντας που και τι θα γίνει φεύγουν από μπροστά μας τα
εμπόδια και βλέπουμε μόνο την ωραία εικόνα, είδαμε τα χρήματα αλλά δεν έχουμε δει όλες
της διαδικασίες. 
     Για αυτό το μεγάλο θέμα πιστεύω ότι απαιτείται ένα ξεχωριστώ δημοτικό Συμβούλιο, να
δοθεί στους συμβούλους μία ολοκληρωμένη εισήγηση που να αναφέρει τι θα φτιαχτεί και
που, πια θα είναι η βάρια βιομηχανία και που θα φτάσει, γιατί  με βάση το σχέδιο που μας
έχει δώσει ο Κος Σαμουρέλης βλέπουμε ότι το πάρκο φτάνει μέχρι τα πρώτα σπίτια της
Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου. 
  Βλέπουμε καλοπροαίρετα αυτήν την εξυγίανση αλλά θα πρέπει να έχουμε μία ενημέρωση
για να αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Για να γίνει αυτή η εξυγίανση η Περιφέρεια
θα πρέπει να στηριχτεί  στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  οπότε θα πρέπει να
ρίξουμε το βάρος στο  τι θα κερδίσουμε περισσότερο για αυτό τον τόπο. 
   Ακούγοντας την Τεχνική Υπηρεσία κατάλαβα ότι  γνωρίζει το τι θα γίνει, πράγμα που
εμείς  δεν  ξέρουμε  και  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε.  Πρότασή  μου  είναι   να  μην
αποφασίσουμε σήμερα για αυτό το θέμα και να έρθει σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου
να μας διανεμηθεί περισσότερη πληροφορία για να ενημερωθούμε. 
   Ο Δήμαρχος απαντώντας είπε ότι είναι μία επιτυχία της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το
να πέσουν 260 εκατομμύρια ευρώ στον Δήμο Τανάγρας. Διεκδικήσαμε να ισομερίσουμε τα
αντισταθμιστικά  οφέλη  από  την  επένδυση  αυτή,  θα  γίνει  μία  οργανωμένη  βιομηχανική
περιοχή και επειδή  δεν έχουμε περιθώρια να παίζουμε, ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του,
εγώ παίρνω τις  ευθύνες μου και   ζητώ από το σώμα να προχωρήσουμε,  όποιος θέλει
μπορεί να διαφωνήσει.
     Λαβών τον λόγο ο  Δημοτικός Σύμβουλος Κος Γκίνης Ιωάννης είπε ότι στην περιοχή που
θα γίνει  η  επένδυση αυτή λειτουργεί  είδει  σήμερα βαριά  βιομηχανία που μετά  θα είναι
οργανωμένη, πιστεύει ότι θα πρέπει να ψηφιστεί  θετικά η επένδυση αυτή. 
    Λαβών τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος Κα Νίκα – Κοτσίφη  Μαρία είπε ότι:   είμαι
περήφανη που το Δημοτικό Συμβούλιο που συμμετέχω κατάφερε να δόση λύση σε ένα
πρόβλημα  τόσο σοβαρό που τυραννά τον τόπο εδώ και δεκαετίες. Δεν θέλω να φύγουμε
από αυτή την αίθουσα με σκεπτικισμό και απαισιοδοξία ενώ έχουμε καταφέρει αυτό που
χρόνια  προσπαθούσαμε.  Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά  μου  στον  Δήμαρχο και  στο
Δημοτικό  Συμβούλιο  που κάνει  την  αρχή για  να λυθεί  αυτό το  τεράστιο  πρόβλημα της
ρύπανσης  και  θεωρώ ότι  για  όλα  αυτά  που  μας  είπε  ο  Κος  Σαμουρέλης  σίγουρα  θα
υπάρχουν  ασφαλιστικές  δικλίδες,  πιστεύω  ότι  θα  μπορούμε  να  παρέμβουμε  αν
αντιληφθούμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. 
   Λαβών τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος Κα Κακάλια Ευαγγελία είπε: Θα ήθελα να μας πει
ο Δήμαρχος της  απόψεις  του και  τη  θέση θα κρατήσει  σχετικά με  το  ΧΥΤΒΑ που μας
απασχολεί όλους αφού έχει περαστεί από την Περιφέρεια. Πως θα διασφαλίσουμε ότι αυτό
δεν θα γίνει στον Δήμο μας. 
    Απαντώντας ο Δήμαρχος είπε ότι η θέση της Περιφέρειας είναι να γίνει ΧΥΤΒΑ, στο
Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα δεν ψηφίζουμε για τον ΧΥΤΒΑ, θα έρθει το όλο θέμα προς
ψήφιση  στην  Βουλή  των  Ελλήνων και  αν  ψηφιστεί  θα  απαντήσω,  Σήμερα  δεν  ήμαστε
αρμόδιοι να απαντήσουμε σχετικά με το ΧΥΤΒΑ, από το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο δεν
ψηφίζεται το θέμα του ΧΥΤΒΑ γι΄ αυτό και η συγκεκριμένη παράγραφος  δεν υπάρχει στην
εισήγηση
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     Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλός Κος Σαμουρέλης Χρήστος είπε ότι: Για να
δούμε αν απουσιάζει ο ΧΥΤΒΑ θα πρέπει να έχουμε το πλήρες σχέδιο και αυτό σήμερα δεν
υπάρχει  στα  χέρια  μας.  Ζητώ  την  αναβολή  του  θέματος  για  να  έχουμε  καλύτερη
ενημέρωση.
    Λαβών τον λότο ο Δημοτικός Σύμβουλος Κος Μαυράκης Λάζαρος προτείνει σχετικά με
τον  ΧΥΤΒΑ,  και  το  ότι  δεν  αναφέρεται  στην  εισήγηση,   να  αποφασίσει  το  Δημοτικό
Συμβούλιο μαζί με το σχέδιο που έχει να προσθέσει μία φράση, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Τανάγρας εναντιώνεται στην εγκατάσταση του  Χώρος Ταφής Βιομηχανικών
Επικινδύνων και μη Επικινδύνων Αποβλήτων ΧΥΤΒΑ,
    Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κανέλλος Αντώνιος είπε ότι: ψηφίζω το
σχέδιο που έχουμε στα χέρια μας, αυτό δηλαδή που δεν αναφέρει για τον ΧΥΤΒΑ. 
     Στη συνέχεια,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κάλεσε το Σώμα, να αποφασίσει
σχετικά με το θέμα.
        Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση ,   αφού έλαβε υπόψη
του την  εισήγηση αυτή.      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

      Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Περγάλια Βασίλειο να συνυπογράψει, αν απαιτηθεί μαζί με 
τον Περιφερειάρχη, την Αίτηση Χρηματοδότησης και κάθε σχετικό έγγραφο που 
προβλέπεται στην ως άνω Πρόσκληση, με το αναγκαίο κατά την κρίση του περιεχόμενο, να 
ορίζει με αποφάσεις του τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν το Δήμο στους άνω φορείς τις
Επιτροπές, ομάδες και τα λοιπά όργανα, και γενικά να διαχειρίζεται το «Ολοκληρωμένο 
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (Σχέδιο Δράσης) για την Αστική, Κοινωνική, 
Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής 
της ΛΑΠ Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης» (ΟΧΕ)» προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και αποφάσεις που 
αναφέρονται στην εισήγησή μου, προς την κατεύθυνση και με σκοπό να ικανοποιηθούν οι 
κατευθύνσεις της Πρόσκλησης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, 
καθώς και να προβαίνει σε όσες λοιπές ενέργειες απαιτούνται για την ευδοκίμηση του 
συγκεκριμένου κρίσιμου για το Δήμο Τανάγρας, τη Βοιωτία και την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας γενικότερα περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού Στόχου.

    Με την ανωτέρω απόφαση διαφωνούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κοι Θεοδώρου 
Δημοσθένης, Μαυράκης Λάζαρος και Σαμουρέλης Χρήστο για τους λόγους που 
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσης 
    Η Δημοτική Σύμβουλος Κα Κακάλια Ευαγγελία ψηφίζει λευκό

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 257/2018

Αφού συντάχθηκε  και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται  από τους παρόντες 
δημοτικούς συμβούλους.                      
                    

Σχηματάρι, 5-10-2018

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Κουρουτός Μιχαήλ  
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