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Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη.

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας για συμμετοχή μας στην
διαβούλευση που εγκαινιάσατε την 8'1Οκτωβρίου 2015 , στην πρώτη
συνάντηση με όλους τους φορείς στη Λιβαδειά, καταθέτουμε σήμερα σχόλια
και παρατηρήσεις προκειμένου συνδιαμορφώσουμε τον βηματισμό αλλά και
την συναντίληψη που είναι απαραίτητα για την επιτυχία του εγχειρήματος
αυτού.
•

Οσον αφορά το κείμενο της εισήγησης όσο και η απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου που θα ακολουθήσει, θα αποτυπώσουν
όχι μόνο την πολιτική απόφαση ανάληψης της συγκεκριμένης δράσης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , αλλά και θα καταγράψει το
ιστορικό του διαχρονικού προβλήματος της περιοχής και κατά
συνέπεια τα κείμενα αυτά θα καταστούν Ιστορικά. Για τον λόγο αυτό
προβαίνουμε σε μικρές μόνο παρεμβάσεις και σχόλια που
αποκαθιστούν την ακρίβεια και συμβάλλουν, πιστεύουμε ,στην
πληρότητα των εν λόγω κειμένων.

• Όσον αφορά τα ουσιαστικά θέματα που έχουν σχέση με την συνολική
οργάνωση και προγραμματισμό του εγχειρήματος,επιφυλασσόμαστε
μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να
εξειδικεύσουμε τις προτάσεις μας στα ακόλουθα θέματα:
a. Στην επιλογή και τον ορισμό οργάνου χάραξης των κατευθυντήριων
γραμμών και της κατανομής έργων και αρμοδιοτήτων.
b. Στον ορισμό και την σύνθεση του οργάνου συντονισμού και
εποπτείας της προόδου του έργου.
c. Στην καταγραφή και απογραφή των εγκατεστημένων στην περιοχή
επιχειρήσεων και τη έγκαιρο και ουσιαστική ενημέρωσή του όσον
αφορά τα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

•

Τέλος τονίζουμε ότι οι εγκατεστημένες στην περιοχή επιχειρήσεις
επενδύουν, αυτή την φορά , στην επιτυχή ολοκλήρωση της
πρωτοβουλίας σας, προσβλέπουν στην καθοριστική συμμετοχή τους
στον σχεδίασμά και την υλοποίηση του σχεδίου χωρίς μαξιμαλισμούς
αλλά με στόχο και σκοπό την επίτευξη της αρτιότερης και
οικονομικότερης λύσης, συνέπεια των οποίων θα εξασφαλίσει την
απαιτούμενη από τον νόμο συναίνεση.
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