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          Στη Λαμία, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
οικ.208461/756/11-9-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από 
τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 31Ο  

H.Δ. 
Έγκριση προς υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για τη συγκρότηση "ΦOPEA ΣTPATHΓIKHΣ" του 
OOΣΠ/OXE ΛAΠ AΣΩΠOY (Συνέχεια της  απόφασης ΠΣ 264/2018). 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Κωνσταντίνο 
Μπακομήτρο, Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε 
στην Καρδιά της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, 
λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, 
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα 
«Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-
04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται 
από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος 
αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 8η Τακτική Συνεδρίαση. 
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου είναι:  
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :  Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 16 4 
 

 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα ένας (41), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού.  
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο 
στον εισηγητή του 31ου θέματος ημερήσιας διάταξης,  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. 
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Κωνσταντίνο  Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
(οικ.) 208839/2262/11-9-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
Αξιότιμοι Κύριοι Σύμβουλοι, 
  
Έχοντας  υπόψη: 
 
     1.Την 264/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικότερα το σκεπτικό 
της, τα στοιχεία που αναφέρονται στην εισήγησή μου που ελήφθησαν υπόψη και τις 
παραγράφους 2 και 4 του διατακτικού της απόφασης αυτής που έχουν  επί λέξει ως εξής: 
        «…2. Την κατάρτιση και διαπραγμάτευση με το Δήμο Ταναγρας  του πρωτοκολλου   
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 Μέλος. Ο 
«Φορέας Στρατηγικής»  υποστηρίζεται τεχνικά και επιστημονικά από «Ομάδα 
Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ». 

…………………………………………………………………………………………………… 

        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 Περιφερειακό Συμβούλιο θα κληθεί στην συγκεκριμένη φάση της 
διαδικασίας αξιολόγησης να εγκρίνει, επικαιροποιήσει, συμπληρώσει και εξειδικεύσει την 
παρούσα απόφασή του.» 

            2. Το συνημμένο  Σχέδιο του προς υπογραφή Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας μεταξύ 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας για την συγκρότηση «Φορέα Στρατηγικής» στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού 
που υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ 
Ασωπού. 
 
           Επειδή ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαπραγματεύσεις με το Δήμο Τανάγρας,  
συμφωνήθηκαν οι όροι και  το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας,  που 
περιλαμβάνονται το συνημμένο σχέδιο  Πρωτοκόλλου.  
           Επειδή επίκειται η υποβολή 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», που έχει εγκριθεί με την 264/208 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με 
την οπαία πρέπει να συνυποβληθεί υπογεγραμμένο και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας  για 
την συγκρότηση «Φορέα Στρατηγικής». 
 
          Εισηγούμαι  και σας καλώ να υπερψηφίσετε: 
 
        Την έγκριση προς υπογραφή του συνημμένου σχεδίου Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας 
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας για την συγκρότηση «Φορέα Στρατηγικής» στο πλαίσιο του 
«Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής 
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(ΛΑΠ) Ασωπού που υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) 
της ΛΑΠ Ασωπού και να εξουσιοδοτήσετε τον Περιφερειάρχη να υπογράψει το 
Πρωτόκολλο αυτό. 
 
Συνημμένα: 
Σχέδιο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
μεταξύ: 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  του Δήμου 
Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της 

ΠΣτΕ 
Για την συγκρότηση «Φορέα Στρατηγικής»  

στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών 
Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) 

Ασωπού 
που υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένη Χωρικής 

Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού 
 
 
Σήμερα ………………………………………………………..στην Πόλη της Λαμίας, τα εξής 
συμβαλλόμενα μέρη : 
αφενός,  
 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία επί της οδού …………….  και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα 
Μπακογιάννη, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται  «Επικεφαλής Εταίρος» του 
«Φορέα Στρατηγικής» του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και  αφετέρου,  

 Ο Δήμος Τανάγρας που εδρεύει στο Σχηματάρι επί της οδού …………….  και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Τανάγρας, κ. Βασίλη Περγάλια,  ο οποίος 
στη συνέχεια θα αποκαλείται και ως «Μέλος» του «Φορέα Στρατηγικής» του 
ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού  

Αφού έλαβαν  υπόψη: 
1. Την Πρόκληση με Α.Π. 1535 από 31 Μαίου 2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 

2014-2020» 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 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 
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Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) 
Ασωπού, 

3. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, 

4. 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»,  

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

6. την με αριθμ. …/ -..-2018  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Τανάγρας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς 
Ελλάδας και της ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε.  για την συγκρότηση «Φορέα 
Στρατηγικής» και «Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης» στο πλαίσιο του 
«Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της ΛΑΠ Ασωπού 
το οποίο υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της 
ΛΑΠ Ασωπού», 

7. την με αριθμ. …/ -..-2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας με θέμα 
την «Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
του Δήμου Τανάγρας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και της ΕΤΒΑ 
Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε.  για την συγκρότηση «Φορέα Στρατηγικής» και 
«Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης» στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Στρατηγικών Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της ΛΑΠ Ασωπού το οποίο υλοποιείται μέσω 
της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού», 

Συμφωνούν   
τη συγκρότηση «Συστήματος Διακυβέρνησης» του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού στο πλαίσιο του 
άρθρου 4 της Πρόσκλησης της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», που θα διέπεται από 
τους παρακάτω όρους.  

Προοίμιο 
Το Σύστημα Διακυβέρνησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: στον  
«Φορέα Στρατηγικής» και στον «Μηχανισμό Εταιρικής Σχέσης» και ειδικότερα: 
     Με το παρόν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο  Δήμος Τανάγρας συγκροτούν τον «Φορέα 
Στρατηγικής»  του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, του οποίου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
τίθεται επικεφαλής και ο Δήμος Τανάγρας ως Μέλος. Ο Φορέας Στρατηγικής αποτελεί  τον 
αρμόδιο Φορέα για την κατάρτιση, την υποβολή της πρότασης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και 
την παρακολούθηση της υλοποίησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Πρόσκληση, 
στα επίπεδα του σχεδιασμού της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και της  Διαχείρισης της εφαρμοζόμενης 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Ο «Φορέας Στρατηγικής»  υποστηρίζεται τεχνικά και επιστημονικά από 
«Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ». 

Άρθρο 1. Όργανα, Ορισμοί και Ορολογίες 
1.1. 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 χρηματοδότησης της ΟΧΕ ΛΑΠ 
Ασωπού προέρχονται από το Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020. 

1.2. Το ως άνω «Ολοκληρωμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Αστική, Κοινωνική, 
Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της 
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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. 

1.3. Το ΟΣΣΠ συντονίζεται 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. 

1.4. Ο προβλεπόμενος «Φορέας Στρατηγικής» θα έχει την Επωνυμία «Φορέας Στρατηγικής του 
ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ». Ο «Φορέας Στρατηγικής» θα καταρτίσει και υα υποβάλλει την 
Πρόταση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ και θα παρακολουθεί την υλοποίηση της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού.  

1.5. Στο πλαίσιο του «Συστήματος Διακυβέρνησης»  συγκροτείται ο με το παρόν  «Φορέας 
Στρατηγικής». Η Διακυβέρνηση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ 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. Τα μέλη του  Φορέα Στρατηγικής εισηγούνται κατάλληλα  
στα αντίστοιχα  Συλλογικά τους Όργανα που είναι αρμόδια να αποφασίσουν σε κάθε περίπτωση. 

1.6. Στο πλαίσιο του «Φορέα Στρατηγικής» συγκροτείται  «Ομάδα Διακυβέρνησης» στην οποία 
ορίζονται εκπρόσωποι ως εξής: 

 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, 

 Ο Δήμαρχος Τανάγρας, 

 Δύο Μέλη από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που ορίζονται από τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά.  

 Ένα Μέλος από το Δήμο Τανάγρας, που ορίζεται από το Δήμαρχο Τανάγρας, 
που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά.  

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

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

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

Τα μέλη της Ομάδας Παρακολούθησης δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλη του Φορέα 
Στρατηγικής και του Μηχανισμού της Εταιρικής Σχέσης. Η «Ομάδα Παρακολούθησης» του 
ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού 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. 
 
Άρθρο 2. Στρατηγική του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ  
Η Στρατηγική της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης της Περιβαλλοντικής Υποβάθμισης της Λεκάνης 
Απορροής του Ασωπού Ποταμού (ΛΑΠ Ασωπού) ενσωματώνει την περιβαλλοντική εξυγίανση, 
την άρση των αιτιών περαιτέρω υποβάθμισης, την αποκατάσταση της ισορροπίας και τη βιώσιμη 
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διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων, την επιχειρηματική, αστική και κοινωνική 
αναζωογόνηση της «λειτουργικής περιοχής» που καθορίζεται από τις δυσμενείς και 
συσσωρευόμενες διαχρονικά επιπτώσεις της μη-ελεγχόμενης διαχρονικά βιομηχανικής ανάπτυξης 
ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ και την διασφάλιση της διακοπής της περαιτέρω επιβάρυνσης της περιοχής.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα, το βάθος και το εύρος των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων από την άναρχη βιομηχανική και επιχειρηματική 
συγκέντρωση δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της ΛΑΠ Ασωπού, και ταυτόχρονα  τη 
δυναμική της περιοχής ως «μητροπολιτικού πόλου» μεταποιητικής δραστηριότητας, ανάπτυξης 
της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, σε τοπικό και σε Εθνικό επίπεδο, ανέλαβε από το 
2015 σχετικές συνεκτικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες 
οδήγησαν στην έκδοση της ΚΥΑ με αριθμό 16784/ΦΕΚ 609 Β’/22.02.2018. 

Η Στρατηγική αυτή υλοποιείται μέσω του «Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Παρεμβάσεων» 
(ΟΣΣΠ) με πολυταμειακή χρηματοδότηση.  

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και οι δυνητικές παρεμβάσεις που 
εντάσσονται σε αυτούς έχουν ενδεικτικά ως εξής:: 

 ΣΣ.1. Περιβαλλοντική, Αστική και Κοινωνική Αναζωογόνηση και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής στην «Περιοχή Παρέμβασης» της ΛΑΠ Ασωπού. Στοχεύεται η  αστική 
και πολιτιστική αναζωογόνηση, η  προσέλκυση και βελτίωση της επισκεψιμότητας 
στην περιοχή παρέμβασης (με την επισήμανση ότι η κοιλάδα του Ασωπού ποταμού 
και το παραθηβαϊκό τοπίο εντάσσονται στα τοπία περιφερειακής αξίας), η δημιουργία 
δικτύου κοινωνικών Υποδομών και Κοινωνικών Δομών Κοινωνικής Ένταξης και 
Προώθησης στην Απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα, και η βελτίωση των 
αστικών υποδομών, με έμφαση στις εφαρμογές «έξυπνης πόλης», ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων στην περιοχή. 

 ΣΣ.2. Περιβαλλοντική Αποκατάσταση και Εξυγίανση αλλά και η Οργάνωση της 
«Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης» και η Επιχειρηματική Αναζωογόνηση της 
«Περιοχής Παρέμβασης» της ΛΑΠ Ασωπού. Στοχεύεται η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και την πράσινη οικονομία, τη 
βιομηχανική συμβίωση, την κυκλική οικονομία, μέσω άμεσων ενισχύσεων και 
αξιοποίησης  «συνεργατικών μηχανισμών» των επιχειρήσεων της περιοχής (κάθετα 
ή/και θεματικά clusters), καθώς και η εφαρμογή μέτρων αφενός ελέγχου, περιορισμού 
και προστασίας, εξυγίανσης και αποκατάστασης   των υδάτων και των 
οικοσυστημάτων και, αφετέρου, αποκατάστασης των περιοχών εκροής παράνομων 
αγωγών και ανεξέλεγκτων απορρίψεων στον ποταμό Ασωπό. Η δημιουργία 
οργανωμένου υποδοχέα  και  η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων σε αυτόν  στοχεύει 
στην περιβαλλοντική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού και στην 
αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού με σύγχρονες και εξωστρεφείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 ΣΣ.3. Συνοδευτικές Υποδομές και Δίκτυα Υποστήριξης της Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης, Εξυγίανσης και βελτίωσης της ελκυστικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της «Περιοχής Παρέμβασης» της ΛΑΠ Ασωπού, καθώς και 
πρωτοβουλίες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων για τη δημιουργία 
«Επιχειρηματικού Πάρκου»  Εξυγίανσης και ανάπτυξης, εφοδιαστικής αλυσίδας.  
Στοχεύεται επίσης η διασφάλιση των βασικών συνοδευτικών υποδομών και η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων. 

 ΣΣ.4. Μηχανισμοί και Εργαλεία Παρακολούθησης και Υποστήριξης της Εφαρμογής 
των Παρεμβάσεων Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης, Αστικής και Κοινωνικής 
Αναζωογόνησης και Διακυβέρνησης της Ο.Χ.Ε. ΛΑΠ Ασωπού. Στοχεύεται η 
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εξειδικευμένη προετοιμασία και υποστήριξη των δράσεων που εντάσσονται στους 
προηγούμενους στρατηγικούς Στόχους, ιδίως με οριζόντιου χαρακτήρα δράσεις και 
επιστημονικούς μηχανισμούς που αφορούν σε παρατηρητήρια, μετρήσεις, συστήματα, 
εργαλεία, e-forum και ερευνητικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και άλλους 
ερευνητικούς φορείς. Στον συγκεκριμένο Σ.Σ., αξιοποιούνται εργαλεία έξυπνης 
εξειδίκευσης, προάγονται οι Τοπικές Εταιρικές Σχέσεις ενώ προωθείται η οριζόντια 
υποστήριξη της εφαρμογής της Ο.Χ.Ε. ΛΑΠ Ασωπού.  

Οι παραπάνω Σ.Σ. ικανοποιούν τους στόχους και τα μέτρα του Σ.Σ.Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς. Στο 
πλαίσιο της εξειδίκευσης της Ο.Χ.Ε. ΛΑΠ Ασωπού θα συμπεριληφθούν μέτρα που 
περιλαμβάνονται Σ.Σ.Υ.Δ. στο Ανατολικής Στερεάς σχετίζονται με την προστασία των υδάτων από 
τη ρύπανση με ουσίες προτεραιότητας ή άλλους ειδικούς ρύπους και την εν γένει υποβάθμιση των 
υδάτων και οικοσυστημάτων. 

Η δημιουργία, στο πλαίσιο του ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού, Επιστημονικών Μηχανισμών και 
Παρατηρητηρίων συνοδεύεται από δράσεις δημιουργίας ικανοτήτων και στήριξης των 
προληπτικών, τακτικών και των έκτακτων επιθεωρήσεων για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή 
των ΠΠΔ. (άρθρο 20 του 4014/2011) από τα αρμόδια όργανα ελέγχου. 

 

Άρθρο 3. Περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας   
 Αντικείμενο του «Φορέα Στρατηγικής» 
Ο «Φορέας Στρατηγικής» του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ» 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). 
Ο «Φορέας Στρατηγικής», μετά την έγκριση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ  θα εκπονήσει 
Κανονισμούς Λειτουργίας των Μηχανισμών Διακυβέρνησης και Εταιρικής Σχέσης. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Προοίμιο και στο Άρθρο 1 του παρόντος. 

Άρθρο 4. Σκοπός του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
Τα συμβαλλόμενα μέρη  του παρόντος που συγκροτούν τον «Φορέα Στρατηγικής» συμφωνούν 
όπως: 
1. 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, 

2. Εξουσιοδοτήσουν τον νόμιμο εκπρόσωπο του επικεφαλής Εταίρου, Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας,  να υπογράψει την Αίτηση Χρηματοδότησης και κάθε τροποποίηση 
και σθυμπλήρως΄/η της  και να υποβάλλει την πρόταση «Ολοκληρωμένου 
Στρατηγικού Σχεδίου Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ), με βάση την με Α.Π. 1535 από 31 
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Μαίου 2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τα συνοδευτικά αυτής. 

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να υπογράψουν επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μετά την απόφαση έγκρισης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ, στο οποίο θα 
εξειδικεύονται πιθανές κατευθύνσεις, οδηγίες και παρατηρήσεις στην εν λόγω Απόφαση Έγκρισης 
του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 

 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει το προς υπογραφή σχέδιο  Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας 
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την συγκρότηση «Φορέα Στρατηγικής» στο 
πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της 
Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού που υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένη 
Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της 
παρούσας απόφασης και εξουσιοδοτεί  τον Περιφερειάρχη να υπογράψει το 
Πρωτόκολλο αυτό. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας.                                                                                

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ 
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
μεταξύ: 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και  του Δήμου 
Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της 

ΠΣτΕ 
Για την συγκρότηση «Φορέα Στρατηγικής»  

στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών 
Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) 

Ασωπού 
που υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένη Χωρικής 

Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού 
 
 
Σήμερα ………………………………………………………..στην Πόλη της Λαμίας, τα εξής 
συμβαλλόμενα μέρη : 
αφενός,  

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία επί της οδού …………….  
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα 
Μπακογιάννη, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται  «Επικεφαλής Εταίρος» του 
«Φορέα Στρατηγικής» του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και  αφετέρου,  

 Ο Δήμος Τανάγρας που εδρεύει στο Σχηματάρι επί της οδού …………….  και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Τανάγρας, κ. Βασίλη Περγάλια,  ο 
οποίος στη συνέχεια θα αποκαλείται και ως «Μέλος» του «Φορέα Στρατηγικής» 
του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού  

Αφού έλαβαν  υπόψη: 
1. Την Πρόκληση με Α.Π. 1535 από 31 Μαίου 2018 της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά 

Ελλάδα 2014-2020» 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 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. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, 
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4. 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»,  

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

6. την με αριθμ. …/ -..-2018  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Τανάγρας, του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και της ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε.  για την 
συγκρότηση «Φορέα Στρατηγικής» και «Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης» στο 
πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της 
ΛΑΠ Ασωπού το οποίο υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένη Χωρικής 
Επένδυσης» (ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού», 

7. την με αριθμ. …/ -..-2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας με 
θέμα την «Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, του Δήμου Τανάγρας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας 
και της ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε.  για την συγκρότηση «Φορέα 
Στρατηγικής» και «Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης» στο πλαίσιο του 
«Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) της ΛΑΠ 
Ασωπού το οποίο υλοποιείται μέσω της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» 
(ΟΧΕ) της ΛΑΠ Ασωπού», 

Συμφωνούν   
τη συγκρότηση «Συστήματος Διακυβέρνησης» του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού στο πλαίσιο του 
άρθρου 4 της Πρόσκλησης της ΕΥΔ του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», που θα διέπεται από 
τους παρακάτω όρους.  

Προοίμιο 
Το Σύστημα Διακυβέρνησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: στον  
«Φορέα Στρατηγικής» και στον «Μηχανισμό Εταιρικής Σχέσης» και ειδικότερα: 
     Με το παρόν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο  Δήμος Τανάγρας συγκροτούν τον «Φορέα 
Στρατηγικής»  του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, του οποίου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
τίθεται επικεφαλής και ο Δήμος Τανάγρας ως Μέλος. Ο Φορέας Στρατηγικής αποτελεί  τον 
αρμόδιο Φορέα για την κατάρτιση, την υποβολή της πρότασης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και 
την παρακολούθηση της υλοποίησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Πρόσκληση, 
στα επίπεδα του σχεδιασμού της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και της  Διαχείρισης της εφαρμοζόμενης 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Ο «Φορέας Στρατηγικής»  υποστηρίζεται τεχνικά και επιστημονικά από 
«Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Παρακολούθησης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ». 

Άρθρο 1. Όργανα, Ορισμοί και Ορολογίες 
1.1. 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 χρηματοδότησης της ΟΧΕ ΛΑΠ 
Ασωπού προέρχονται από το Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020. 

1.2. 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 
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της ΛΑΠ Ασωπού» (ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού), με το οποίο συμπληρώνονται από χρηματοδοτική 
άποψη οι πόροι της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού. 

1.3. Το ΟΣΣΠ συντονίζεται 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. 

1.4. Ο προβλεπόμενος «Φορέας Στρατηγικής» θα έχει την Επωνυμία «Φορέας Στρατηγικής του 
ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ». Ο «Φορέας Στρατηγικής» θα καταρτίσει και υα υποβάλλει την 
Πρόταση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ και θα παρακολουθεί την υλοποίηση της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού.  

1.5. Στο πλαίσιο του «Συστήματος Διακυβέρνησης»  συγκροτείται ο με το παρόν  «Φορέας 
Στρατηγικής». Η Διακυβέρνηση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ 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. Τα μέλη του  Φορέα Στρατηγικής εισηγούνται κατάλληλα  
στα αντίστοιχα  Συλλογικά τους Όργανα που είναι αρμόδια να αποφασίσουν σε κάθε περίπτωση. 

1.6. Στο πλαίσιο του «Φορέα Στρατηγικής» συγκροτείται  «Ομάδα Διακυβέρνησης» στην οποία 
ορίζονται εκπρόσωποι ως εξής: 

 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, 

 Ο Δήμαρχος Τανάγρας, 

 Δύο Μέλη από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που ορίζονται από τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά.  

 Ένα Μέλος από το Δήμο Τανάγρας, που ορίζεται από το Δήμαρχο Τανάγρας, 
που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά.  

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

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

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

Τα μέλη της Ομάδας Παρακολούθησης δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλη του Φορέα 
Στρατηγικής και του Μηχανισμού της Εταιρικής Σχέσης. Η «Ομάδα Παρακολούθησης» του 
ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού 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. 
 
Άρθρο 2. Στρατηγική του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ  
Η Στρατηγική της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης της Περιβαλλοντικής Υποβάθμισης της Λεκάνης 
Απορροής του Ασωπού Ποταμού (ΛΑΠ Ασωπού) ενσωματώνει την περιβαλλοντική εξυγίανση, 
την άρση των αιτιών περαιτέρω υποβάθμισης, την αποκατάσταση της ισορροπίας και τη βιώσιμη 
διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων, την επιχειρηματική, αστική και κοινωνική 
αναζωογόνηση της «λειτουργικής περιοχής» που καθορίζεται από τις δυσμενείς και 
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συσσωρευόμενες διαχρονικά επιπτώσεις της μη-ελεγχόμενης διαχρονικά βιομηχανικής ανάπτυξης 
ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΥ και την διασφάλιση της διακοπής της περαιτέρω επιβάρυνσης της περιοχής.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα, το βάθος και το εύρος των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων από την άναρχη βιομηχανική και επιχειρηματική 
συγκέντρωση δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της ΛΑΠ Ασωπού, και ταυτόχρονα  τη 
δυναμική της περιοχής ως «μητροπολιτικού πόλου» μεταποιητικής δραστηριότητας, ανάπτυξης 
της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, σε τοπικό και σε Εθνικό επίπεδο, ανέλαβε από το 
2015 σχετικές συνεκτικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες 
οδήγησαν στην έκδοση της ΚΥΑ με αριθμό 16784/ΦΕΚ 609 Β’/22.02.2018. 

Η Στρατηγική αυτή υλοποιείται μέσω του «Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Παρεμβάσεων» 
(ΟΣΣΠ) με πολυταμειακή χρηματοδότηση.  

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και οι δυνητικές παρεμβάσεις που 
εντάσσονται σε αυτούς έχουν ενδεικτικά ως εξής:: 

 ΣΣ.1. Περιβαλλοντική, Αστική και Κοινωνική Αναζωογόνηση και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής στην «Περιοχή Παρέμβασης» της ΛΑΠ Ασωπού. Στοχεύεται η  αστική 
και πολιτιστική αναζωογόνηση, η  προσέλκυση και βελτίωση της επισκεψιμότητας 
στην περιοχή παρέμβασης (με την επισήμανση ότι η κοιλάδα του Ασωπού ποταμού 
και το παραθηβαϊκό τοπίο εντάσσονται στα τοπία περιφερειακής αξίας), η δημιουργία 
δικτύου κοινωνικών Υποδομών και Κοινωνικών Δομών Κοινωνικής Ένταξης και 
Προώθησης στην Απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα, και η βελτίωση των 
αστικών υποδομών, με έμφαση στις εφαρμογές «έξυπνης πόλης», ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων στην περιοχή. 

 ΣΣ.2. Περιβαλλοντική Αποκατάσταση και Εξυγίανση αλλά και η Οργάνωση της 
«Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης» και η Επιχειρηματική Αναζωογόνηση της 
«Περιοχής Παρέμβασης» της ΛΑΠ Ασωπού. Στοχεύεται η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και την πράσινη οικονομία, τη 
βιομηχανική συμβίωση, την κυκλική οικονομία, μέσω άμεσων ενισχύσεων και 
αξιοποίησης  «συνεργατικών μηχανισμών» των επιχειρήσεων της περιοχής (κάθετα 
ή/και θεματικά clusters), καθώς και η εφαρμογή μέτρων αφενός ελέγχου, περιορισμού 
και προστασίας, εξυγίανσης και αποκατάστασης   των υδάτων και των 
οικοσυστημάτων και, αφετέρου, αποκατάστασης των περιοχών εκροής παράνομων 
αγωγών και ανεξέλεγκτων απορρίψεων στον ποταμό Ασωπό. Η δημιουργία 
οργανωμένου υποδοχέα  και  η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων σε αυτόν  στοχεύει 
στην περιβαλλοντική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού και στην 
αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού με σύγχρονες και εξωστρεφείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 ΣΣ.3. Συνοδευτικές Υποδομές και Δίκτυα Υποστήριξης της Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης, Εξυγίανσης και βελτίωσης της ελκυστικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της «Περιοχής Παρέμβασης» της ΛΑΠ Ασωπού, καθώς και 
πρωτοβουλίες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων για τη δημιουργία 
«Επιχειρηματικού Πάρκου»  Εξυγίανσης και ανάπτυξης, εφοδιαστικής αλυσίδας.  
Στοχεύεται επίσης η διασφάλιση των βασικών συνοδευτικών υποδομών και η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων. 

 ΣΣ.4. Μηχανισμοί και Εργαλεία Παρακολούθησης και Υποστήριξης της Εφαρμογής 
των Παρεμβάσεων Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης, Αστικής και Κοινωνικής 
Αναζωογόνησης και Διακυβέρνησης της Ο.Χ.Ε. ΛΑΠ Ασωπού. Στοχεύεται η 
εξειδικευμένη προετοιμασία και υποστήριξη των δράσεων που εντάσσονται στους 
προηγούμενους στρατηγικούς Στόχους, ιδίως με οριζόντιου χαρακτήρα δράσεις και 
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επιστημονικούς μηχανισμούς που αφορούν σε παρατηρητήρια, μετρήσεις, συστήματα, 
εργαλεία, e-forum και ερευνητικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και άλλους 
ερευνητικούς φορείς. Στον συγκεκριμένο Σ.Σ., αξιοποιούνται εργαλεία έξυπνης 
εξειδίκευσης, προάγονται οι Τοπικές Εταιρικές Σχέσεις ενώ προωθείται η οριζόντια 
υποστήριξη της εφαρμογής της Ο.Χ.Ε. ΛΑΠ Ασωπού.  

Οι παραπάνω Σ.Σ. ικανοποιούν τους στόχους και τα μέτρα του Σ.Σ.Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς. Στο 
πλαίσιο της εξειδίκευσης της Ο.Χ.Ε. ΛΑΠ Ασωπού θα συμπεριληφθούν μέτρα που 
περιλαμβάνονται Σ.Σ.Υ.Δ. στο Ανατολικής Στερεάς σχετίζονται με την προστασία των υδάτων από 
τη ρύπανση με ουσίες προτεραιότητας ή άλλους ειδικούς ρύπους και την εν γένει υποβάθμιση των 
υδάτων και οικοσυστημάτων. 

Η δημιουργία, στο πλαίσιο του ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού, Επιστημονικών Μηχανισμών και 
Παρατηρητηρίων συνοδεύεται από δράσεις δημιουργίας ικανοτήτων και στήριξης των 
προληπτικών, τακτικών και των έκτακτων επιθεωρήσεων για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή 
των ΠΠΔ. (άρθρο 20 του 4014/2011) από τα αρμόδια όργανα ελέγχου. 

 

Άρθρο 3. Περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας   
 Αντικείμενο του «Φορέα Στρατηγικής» 
Ο «Φορέας Στρατηγικής» του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ» 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). 
Ο «Φορέας Στρατηγικής», μετά την έγκριση του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ  θα εκπονήσει 
Κανονισμούς Λειτουργίας των Μηχανισμών Διακυβέρνησης και Εταιρικής Σχέσης. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Προοίμιο και στο Άρθρο 1 του παρόντος. 

Άρθρο 4. Σκοπός του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
Τα συμβαλλόμενα μέρη  του παρόντος που συγκροτούν τον «Φορέα Στρατηγικής» συμφωνούν 
όπως: 
 

1. 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, 

2. Εξουσιοδοτήσουν τον νόμιμο εκπρόσωπο του επικεφαλής Εταίρου, Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας,  να υπογράψει την Αίτηση Χρηματοδότησης και κάθε τροποποίηση 
και συμπλήρωση/η της  και να υποβάλλει την πρόταση «Ολοκληρωμένου 
Στρατηγικού Σχεδίου Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ), με βάση την με Α.Π. 1535 από 31 
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Μαΐου 2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τα συνοδευτικά αυτής. 

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να υπογράψουν επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μετά την απόφαση έγκρισης του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ, στο οποίο θα 
εξειδικεύονται πιθανές κατευθύνσεις, οδηγίες και παρατηρήσεις στην εν λόγω Απόφαση Έγκρισης 
του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ ΑΣΩΠΟΎ από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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