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ΘΔΜΑ: Ηλεκηρική διαζύνδεζη Κρήηης με ηο Ηπειρωηικό ύζηημα- Αηηικής. 

 

     Με έθπιεμε δηάβαζα δεκνζίεπκά ζαο, ζην θύιιν ηεο εθεκεξίδαο  

«ΜΕΓΑΡΙΚΟ ΣΤΠΟ»  πνπ θπθινθόξεζε ζηηο 20-2-2019 κε ηίηιν: « Ο ΔΗΜΟ 

ΕΘΠΕ Ο.Κ. ΓΘΑ ΣΟ ΗΜΕΘΟ, Ο ΔΗΜΟ ΓΝΩΡΘΖΕ». 

 

     ην ζρεηηθό άξζξν δεκνζηεύεηαη απαληεηηθή επηζηνιή, ηεο εηαηξίαο «Αριάδνη 

Interconnection», ζπγαηξηθή εηαηξεία εηδηθνύ ζθνπνύ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Δηαρεηξηζηή 

Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο (ΑΔΜΗΕ), ζε δεκνζηεύκαηά ζαο, ζρεηηθά κε ηελ 

ειεθηξηθή δηαζύλδεζε ηεο Κξήηεο κε ην Ηπεηξσηηθό ύζηεκα, όπνπ θαίλεηαη λα 

ππήξραλ δήζελ δηαβνπιεύζεηο θαη ζπλαληήζεηο ηεο εηαηξείαο «Αξηάδλε 

Interconnection», κε ηε Δηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ        

ε νπνία  αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζηηο πξoηάζεηο ηεο.   

  

     Με ηελ παξνύζα επηζηνιή κνπ διαψεύδω κατηγορηματικά ηα αλαθεξόκελα 

ζηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «Αξηάδλε Interconnection», ζε νηηδήπνηε 

αθνξά ηελ Δηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ. Οπδέπνηε εγώ πξνζσπηθά 

σο Δηεπζπληήο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ ή νπνηνδήπνηε 

ζηέιερνο ηεο ππεξεζίαο, ελ γλώζε κνπ, έρεη έξζεη ζε επαθή, πόζν κάιινλ          

έρεη εκπιαθεί ζε  ζπδεηήζεηο, κε εθπξνζώπνπο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ΑΔΜΗΕ κε ζέκα 

ζρεηηθό κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Αηηηθή. 

  

       Η κόλε επαθή πνπ ππήξρε θαη απηή, κε ηνλ Αλεμάξηεην Δηαρεηξηζηή 

Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο (Α.Δ.Μ.Η.Ε) ήηαλ, όηαλ ζε αλύπνπην ρξόλν      

θαη απ' όηη θαίλεηαη δ ό λ ι α  πξηλ θαλ γίλεη γλσζηό ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ην Ιζξαήι κέζσ Κύπξνπ ζηελ ρώξα καο, δειαδή ηνλ  

 



 

 

Ινύλην ηνπ 2017, ιάβακε επηζηνιή από ηνλ ΑΔΜΗΕ ε νπνία καο πιεξνθνξνύζε   

όηη ζηα πιαίζηα π ρ ο μ ε λ έ τ η ς πνπ εθπνλνύζε γηα ηελ δηαζύλδεζε ηεο Κξήηεο 

κε ην Ηπεηξσηηθό ζύζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ήζειε ζηνηρεία ησλ δεκνηηθώλ 

δηθηύσλ Ω.Κ.Ω (Δεκνηηθά δίθηπα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο) θαη πιεξνθνξίεο       

γηα ηελ αξκόδηα αξρή γηα ηελ κειινληηθή έθδνζε  άδεηα ηνκήο, αθνύ ε αξρηθή 

όδεπζε πνπ είρε πξνηαζεί ζηελ πξνκειέηε πεξλνύζε από ηελ Πάρε θαη ελ         

γέλεη από ηνλ Δήκν Μεγάξσλ. ηνηρεία ηα νπνία δόζεθαλ όπσο ήκαζηε 

ππνρξεσκέλνη.   

                                                                                                                               

Η  Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ ζα εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηεο  επί 

ηνπ ζέκαηνο, κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ 

Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ ζπδεηεζεί ην ζέκα απηό. 

  

Αο ιεθζεί ππ΄ όςηλ όηη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ 

έξγνπ, όπσο ε ηειηθή ζέζε πξνζαηγεηάισζεο ηνπ θαισδίνπ, ή ε Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ ηεο ειεθηξηθήο δηαζύλδεζεο ηεο Κξήηεο 

κε ην Ηπεηξσηηθό ύζηεκα, ήξζε ζε γλώζε ηεο ππεξεζίαο καο θαη κάιηζηα κέζσ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη όρη ηνπ Α.Δ.Μ.Η.Ε  κόιηο πξηλ από  πέληε  (5) εκέξεο. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Μ. 
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