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  ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                    Ιερισσός, 15/07/2011 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
  & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 

∆ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
           
Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης εναέριων δικτύων της ∆.Ε.Η. 

στον οικισµό της Αρναίας. 
 Ολοκληρώνεται το έργο της υπόγειας καλωδίωσης και 

ηλεκτροφωτισµού του παραδοσιακού οικισµού της Αρναίας. 
 
 
  Ολοκληρώνεται αυτές τις ηµέρες η πρώτη φάση αποξήλωσης των 

εναέριων δικτύων της ∆.Ε.Η., στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου της 

υπόγειας καλωδίωσης και ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων και 

ανάδειξης παραδοσιακών κτιριακών συγκροτηµάτων του οικισµού της 

Αρναίας. Η δεύτερη φάση θα συνεχιστεί και ολοκληρωθεί µέχρι τις 10 

Αυγούστου 2011. 

  Το συγκεκριµένο έργο ξεκίνησε το 2003 µε χρηµατοδότηση του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο του 

1.000.000,00€ και συνεχίστηκε από τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές 

Αρναίας. 

  Σήµερα ήδη ηλεκτροδοτούνται από το υπόγειο δίκτυο το 100% των 

οικιών της Αρναίας.  Για την ολοκλήρωση του έργου εκτελέστηκαν εργασίες 

υπογειοποίησης δικτύου µέσης τάσης µήκους 2,5 χλµ και δικτύου χαµηλής 

τάσης µήκους 8 χλµ. Αυτή την περίοδο αποξηλώνονται 7 εναέριοι 

µετασχηµατιστές καθώς και τα εναέρια δίκτυα. 

  Ο οικισµός της Αρναίας ηλεκτροδοτείται µε την ολοκλήρωση του 

έργου από τέσσερις επίγειους συνεπτυγµένους υποσταθµούς µεγάλης 

ισχύος που έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν και µελλοντικές ανάγκες. 
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  Για την επιλογή των τύπων των επιδαπέδιων στύλων και των 

φωτιστικών σωµάτων λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που σχετίζονται µε την 

απόδοση, τη λειτουργικότητα και την αισθητική εναρµόνιση µε τον 

παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισµού. 

  Όλες οι εγκαταστάσεις µελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν µε 

γνώµονα την ασφάλεια του κοινού, τη µεγάλη διάρκεια ζωής των 

εγκαταστάσεων και τη µικρή δαπάνη συντήρησης, την ευχέρεια διελεύσεως 

των πάσης φύσεως δικτύων προς εξασφάλιση συνεχούς συντήρησης, καθώς  

και την επίτευξη ενεργειακής οικονοµίας. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην τελική του µορφή 

στους κατοίκους και επισκέπτες της Αρναίας στις αρχές Αυγούστου 2011. 
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Με δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας 

ανέφερε, µεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

«Πρόκειται για ένα πολύ µεγάλο έργο, που απαιτήθηκε µεγάλη 

προσπάθεια και αγώνας από πολλούς ανθρώπους  για την ολοκλήρωσή 

του. Αντίστοιχο έργο δεν έχει κατασκευαστεί σε κανέναν άλλο οικισµό 

ανάλογου µεγέθους µε την Αρναία στη Χώρα µας. 

 Τα οφέλη που προέκυψαν από την εκτέλεση του συγκεκριµένου 

έργου και αφορούν την ανάδειξη του πλούσιου παραδοσιακού αποθέµατος 

της Αρναίας και την αξιοποίηση της µοναδικής πολιτιστικής και 

αρχιτεκτονικής  της κληρονοµιάς είναι σηµαντικά. Πρόκειται για ένα έργο 

που αναβαθµίζει αισθητικά τον παραδοσιακό οικισµό της Αρναίας και βάζει 
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γερά θεµέλια για την αύξηση της τουριστικής επισκεψιµότητας και την 

ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 Η τελευταία αυτή φάση ολοκλήρωσης του έργου που αφορά την 

αποξήλωση των εναέριων δικτύων της ∆ΕΗ είναι πολύ σηµαντική σε ό,τι 

αφορά την αισθητική του πλευρά και στην ουσία αναδεικνύει το σύνολο 

των εργασιών που εκτελέστηκαν µέχρι σήµερα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στην ολοκλήρωση 

του έργου που χρηµατοδοτήσαµε ως Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και 

ιδιαιτέρως τους πρώην ∆ηµάρχους Αρναίας κ.κ. Γεώργιο Κατσιαµούρη και 

Λάζαρο Λαζάρου και το ∆ιευθυντή της ∆ΕΗ Πολυγύρου κ. Γεώργιο Μήτσιου.   

Τέλος αποτελεί δέσµευση της νέας ∆ηµοτικής Αρχής η πλήρης 

ολοκλήρωση και επέκταση του έργου και για το υπόλοιπο τµήµα του 

οικισµού της Αρναίας, µέσω της ένταξης του σε επόµενη φάση σε 

πρόγραµµα χρηµατοδότησης».   


