
  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Γραφείο Τύπου  

 

Ταχ. Δ/νση: Παμ. Ταξιαρχών 1                                                    

Σχηματάρι Βοιωτίας 

Τ.Κ. : 32009 

Τηλέφωνο: 2262351127                                                          Σχηματάρι, 13/5/2022 

Fax:   2262351188                                                                                                                                       

Email: grafeio.tupou@tanagra.gr 

Web: www.tanagra.gr 

                                                                 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ, η Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για όλες τις 

Δ.Ε. του Δήμου Τανάγρας 

 

Με απόφαση που υπέγραψε πριν λίγες ημέρες, ο Υφυπουργός Χωροταξίας και 

Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ξεκινά η διαδικασία για την κατάρτιση και 

την έγκριση εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων(ΤΠΣ) και μελετών 

Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων(ΕΠΣ), μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται κι ο 

Δήμος Τανάγρας με όλες τις δημοτικές του ενότητες.  

Ο Δήμος Τανάγρας είχε υποβάλει σχετικό αίτημα προς το ΥΠΕΝ  και την 

Επιτροπή που έχει συσταθεί, στο πλαίσιο του εμβληματικού Προγράμματος 

Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης». 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 401,05 εκατ. ευρώ. 

Σκοπός του Προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» είναι η ταχεία 

ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για πάνω από το 70% της χώρας-όπου ο 

σχεδιασμός είτε δεν υπάρχει, είτε είναι παρωχημένος- με ασφάλεια δικαίου, 

προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και τη 

βιοποικιλότητα. 

Με τις σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, 

περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και 

κατασκευών, ενώ ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση 

των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 
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Ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας δηλώνει ότι: 

«Η εκπόνηση πολεοδομικού σχεδιασμού ήταν πάγιο αίτημά μας, έτσι ώστε 

να καταφέρουμε να δώσουμε λύση σε χρονίζοντα προβλήματα και να βάλουμε  

παράλληλα τάξη στα πολεοδομικά θέματα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες την 

περιοχή μας. 

Με το συγκεκριμένο έργο ο πολεοδομικός σχεδιασμός γίνεται πράξη, καθώς 

ο δήμος Τανάγρας θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο χωρικής οργάνωσης 

και ανάπτυξης, με χρήσεις γης, με όρους και περιορισμούς δόμησης στο σύνολο της 

εδαφικής του έκτασης. Δημιουργούνται πλέον ευνοϊκές προϋποθέσεις για 

οικιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και παρακάμπτοντας τις 

παθογένειες του παρελθόντος και του παλαιότερου σχεδιασμού οδηγείται ο τόπος 

μας, με τις επιλογές μας, στην πρόοδο και την ανάπτυξη κερδίζοντας πλέον το 

στοίχημα και τον ρόλο που του αξίζει. 

         Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό κ. Νίκο Ταγαρά, τον Γενικό 

Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιο 

Μπακογιάννη, για την εξαίρετη συνεργασία μας, το ενδιαφέρον τους, το σημαντικό 

και πρωτοποριακό έργο που επιτελεί στο Υπουργείο τους καθώς και τους 

συνεργάτες μου, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και τους εκπρόσωπους του Δήμου για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια κ. Λάζαρο 

Μαυράκη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Τανάγρας και 

την κα Δέσποινα Καραμουζά, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο Δ/νσης Τ.Υ. 

που συνέβαλαν στη σύνταξη της ολοκληρωμένης πρότασης για το Τ.Π.Σ. του Δήμου 

μας και την προετοιμασία του φακέλου».  

 

 

 


