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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναβακμίηεται θ θλεκτροδότθςθ τθσ ΒΙ.ΠΕ.,
με πρωτοβουλίεσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ
Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ ςθμερινισ Δθμοτικισ Αρχισ, με
ςκοπό τθν τοπικι ανάπτυξθ και τθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ για τα Μζγαρα και
τθν Νζα Πζραμο, επιλφεται πλζον, μετά από πολλά χρόνια, το πρόβλθμα ανεπαρκοφσ
θλεκτροδότθςθσ τθσ Βιομθχανικισ Περιοχισ (ΒΙ.ΠΕ.) Μεγάρων.
Πιο ςυγκεκριμζνα, μετά από πρωτοβουλίεσ του Αντιδθμάρχου Ανάπτυξθσ κ. Γιάννθ
Διμα και του Άμιςκου Ειδικοφ Συμβοφλου Ανάπτυξθσ κ. Γιάννθ Καραμολζγκου, κακϊσ και
τθν διαρκι ςυνδρομι του εκπροςϊπου των Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
ΒΙ.ΠΕ. κ. Δθμιτρθ Καςιμάτθ, ξεκινά άμεςα το ζργο αναβάκμιςθσ τθσ θλεκτροδότθςθσ ΒΙ.ΠΕ.
από τθν ΔΕΗ.
Η αναβάκμιςθ τθσ θλεκτροδότθςθσ τθσ ΒΙ.ΠΕ. αποτελοφςε πάγιο αίτθμα πολλϊν
ετϊν από τισ ιδθ λειτουργοφςεσ εκεί επιχειριςεισ, προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν οι
ςυχνζσ διακοπζσ ςτθν θλεκτροδότθςθ και οι πτϊςεισ τάςθσ, που επζφεραν ςοβαρζσ
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν λειτουργία και τθν αςφάλεια του εξοπλιςμοφ τουσ.
Ήδθ τθν Τετάρτθ 24 Φεβρουαρίου 2016, ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ τθσ ΔΕΗ
περιοχισ Ελευςίνασ κ. Καρανάςοσ Γεϊργιοσ, ςυνοδευόμενοσ από κλιμάκιο τεχνικϊν τθσ
ΔΕΗ, είχε ςυνάντθςθ εργαςίασ με τον Διμαρχο Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ Σταμοφλθ, τον
Αντιδιμαρχο κ. Διμα και τον κ. Δθμιτρθ Καςιμάτθ, όπου οριςτικοποιικθκαν οι
διαδικαςίεσ για τθν άμεςθ ζναρξθ των εργαςιϊν και τθν ταχεία ολοκλιρωςθ του ζργου.
Σε διλωςι του μετά τθν λιξθ τθσ ςυνάντθςθσ, ο κ. Σταμοφλθσ ανζφερε: «Η
αναβάκμιςθ τθσ θλεκτροδότθςθσ ςτθν ΒΙ.ΠΕ. αποτελεί ζνα ςθμαντικό ζργο, που όχι μόνο
κα εξυπθρετιςει τισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ, αλλά κα ςυμβάλλει ςτθν προςζλκυςθ
περιςςοτζρων επιχειριςεων και ςτθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ ςτθν περιοχι μασ.
Εκφράηω τισ κερμζσ μου ευχαριςτίεσ προσ τον κ. Γιϊργο Καρανάςο και τθν ΔΕΗ γα τθν
άψογθ ςυνεργαςία μασ και παράλλθλα ςυγχαίρω τουσ κκ. Γιάννθ Διμα και Γιάννθ
Καραμολζγκο, για τισ πρωτοβουλίεσ και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Πζραν του
ςυγκεκριμζνου ζργου, άμεςθ πρόκεςθ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ είναι θ ζναρξθ των
διαδικαςιϊν για τθν παροχι φυςικοφ αερίου ςτθν ΒΙ.ΠΕ., γεγονόσ που κα επιφζρει
ςθμαντικότατα οφζλθ όχι μόνο ςτισ επιχειριςεισ, αλλά και ςτουσ δθμότεσ.
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