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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Προτάσεις συμβολής του Δήμου Τανάγρας στην πολεοδομική μελέτη και το 

σχεδιασμό των έργων υποδομής του ΕΠΕ Οινοφύτων 

 

Όλως προσφάτως έγινε γνωστό από την ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων, τον Φορέα 

Υλοποίησης του Πάρκου Εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής, ότι εντός των 

προσεχών ημερών θα έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές μελέτες και θα κατατεθεί στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης ο φάκελος αδειοδότησης του ΕΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, για να αρχίσει η 

αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίησή του. Ο Δήμος Τανάγρας, σταθερός στυλοβάτης 

της τοπικής ανάπτυξης, παραμένει πιστός στις υποσχέσεις του για αμέριστη συμβολή 

και υποστήριξη του σχεδιασμού εξυγίανσης και πολεοδομικής οργάνωσης της  

περιοχής. Σε όλη την πορεία ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, 

εργάζεται διαρκώς και εντατικά εντός του πλαισίου των αρχών και κανόνων που έχουν 

συμφωνηθεί για την περιβαλλοντική ανάταξη και την προώθηση της ανάπτυξης, με 

προτεραιότητα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ενεργοποιεί όλες τις 

δυνάμεις που διαθέτει, για να εκπληρώσει το ιστορικό χρέος που έχει αναλάβει προς 

τους πολίτες του και να ανταποκριθεί στις, από ετών και διαρκώς, ομόφωνες 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό. 

Ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλης Περγάλιας, ως πρωταγωνιστής των εξελίξεων 

και θεματοφύλακας των αποφάσεων και της συνείδησης των συμπολιτών του για την 

αντιστροφή της κατάστασης που οδήγησε σε μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές τη 

Λεκάνη Απορροής του Ασωπού και προκάλεσε διαπιστωμένα σοβαρές συνέπειες στη 

δημόσια υγεία στην περιοχή, είναι καθημερινά παρών στις επάλξεις. Παρακολουθεί από 

κοντά και με μεγάλη προσοχή το σχεδιασμό και τις μελέτες που εκπονούνται από την 

ΕΑΝΕΠ για την οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής. Μέσω της τεχνικής ομάδας που 

έχει συγκροτήσει γι’ αυτό το σκοπό, παρεμβαίνει επίμονα αλλά δημιουργικά, 

προκειμένου οι μελέτες που εκπονούνται και τα έργα υποδομής που θα 

http://www.tanagra.gr/
http://www.tanagra.gr/


κατασκευαστούν από την ΕΑΝΕΠ εντός της βιομηχανικής περιοχής, να εξασφαλίζουν τη 

βέλτιστη δυνατή συγκοινωνιακή, πολεοδομική και περιβαλλοντική οργάνωση της 

περιοχής. Να ικανοποιηθούν στο ακέραιο όλες οι λειτουργικές και διαχειριστικές 

ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα όμως να διασφαλιστούν 

συνθήκες υψηλής προστασίας της υγείας και της ζωής των κατοίκων και των λοιπών 

παραγωγικών υποδομών και λειτουργιών της ευρύτερης περιοχής, εστιάζοντας την 

προσοχή του Δήμου και στον πρωτογενή τομέα. 

Υπηρετώντας τους παραπάνω στόχους, η Δημοτική Αρχή πλαισιωμένη από την 

τεχνική ομάδα στήριξης, την Τεχνική Υπηρεσία και τη RE.DE-PLAN ΑΕ που εργάζεται ως 

Τεχνικός Σύμβουλος του έργου, κατέθεσε πλήθος αναλυτικών και τεκμηριωμένων 

προτάσεων τεχνικού χαρακτήρα, με σκοπό τη βελτίωση, στο μέτρο του δυνατού, τόσο 

της Πολεοδομικής Μελέτης, όσο και όλων των τεχνικών μελετών των έργων υποδομής 

που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στη βιομηχανική περιοχή και διαβιβάστηκαν στο 

Δήμο για γνωμοδότηση και συμβολή. 

Ο κος Περγάλιας, με σχετικό έγγραφό του, απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη 

κ. Φ. Σπανό και στους επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, 

έθεσε στη διάθεση των ιδίων και της ΕΑΝΕΠ όλες τις δυνάμεις του Δήμου για μια 

σταθερή και αναβαθμισμένη δημιουργική συνεργασία όλων των πλευρών για τον κοινό 

στόχο που επιδιώκεται. Σε σχετική δήλωσή του ο κος Δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμησή 

του και την ελπίδα του ότι και αυτή τη φορά οι προτάσεις του Δήμου θα βρουν 

«ανοικτές πόρτες» για να εισακουστούν και κυρίως για να αξιοποιηθούν στο διάλογο 

που ο ίδιος ζήτησε να διεξαχθεί μεταξύ των επιστημόνων και των τεχνοκρατών που 

εργάζονται για την εξυγίανση και οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής των 

Οινοφύτων. 

Η επιστολή αναφοράς του Δημάρχου προς τον Περιφερειάρχη συνοδευόμενη 

από το Τεχνικό Υπόμνημα συμβολής της Τ.Υ. Δήμου Τανάγρας προς την ΕΑΝΕΠ για τις 

τεχνικές μελέτες των έργων υποδομής και τα κρίσιμα στοιχεία του έργου, όπως και η 

πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης που εισηγείται ο Φορέας, είναι αναρτημένα και στη 

διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα του Δήμου στο «HELP DESK» για την 

βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων που δημιουργήθηκε για την οργάνωση του 

κοινωνικού διαλόγου αναφοράς σ’ αυτήν (τη βιομηχανική περιοχή). 
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