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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ανώγεια, 19 Ιουνίου 2021 

 

Υπογραφή της σύμβασης υπογείωσης των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ στα 

Ανώγεια  

 

Την σύμβαση για την έναρξη εργασιών υπογείωσης των δικτύων της 

ΔΕΔΔΗΕ υπέγραψαν ο Διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου κ. Απόστολος 

Μανωλεσάκης με τον Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη. 

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 480.000€ και αφορά την 

υπογείωση των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ στο τμήμα από το Θέατρο Ν. 

Ξυλούρης έως την είσοδο της κωμόπολης από την ανατολική είσοδο στο 

Μετόχι, την τοποθέτηση δύο υποσταθμών και την αποξήλωση του 

υπάρχοντος εναέριου δικτύου. Το έργο χρηματοδοτείται από το 

Υπουργείο Εσωτερικών ενώ μετά την τελευταία πρωτοβουλία της 

κυβέρνησης και της ΔΕΔΔΗΕ το 50% θα το καλύψει η ίδια η ΔΕΔΔΗΕ 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: 

«Είναι μια καλή ευκαιρία να ευχαριστήσω δημόσια τα στελέχη του Δήμου 

Ανωγείων, των υποστελεχωμένων υπηρεσιών του Δήμου μας, που το 

τελευταίο διάστημα επέδειξαν μοναδική αποτελεσματικότητα 

συμμετέχοντας με ολοκληρωμένες και ώριμες προτάσεις σε πλήθος 

αναπτυξιακών προγραμμάτων  όπως το Α, Τρίτσης, το ΥΜΕΠΕΡΑ, το ΕΣΠΑ 

της Περιφέρειας το Πράσινο Ταμείο και πολλά άλλα.  



Μέσα σε αυτό το διάστημα διεκπεραίωσαν και τις επίπονες διαδικασίες για 

την υπογραφή και της σημερινής σύμβασης. Σε αυτό θα ήθελα να 

ευχαριστήσω και το σύνολο των στελεχών της ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για την 

άψογη συνεργασία μας και στο πρόσωπο του Διευθυντή κ. Μανωλεσάκη ένα 

ένα όλα τα στελέχη.  

    Πρόκειται για ένα απαραίτητο έργο, που σε συνδυασμό με την 

αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης που έχουμε ξεκινήσει θα μας δώσει 

την ευκαιρία να υλοποιήσουμε το έργο της ανάπλασης το οποίο ετοιμάζεται 

για δημοπράτηση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.   

Η υπογείωση των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ είναι πάντα στις προτεραιότητες μας, 

διότι πέρα από την αισθητική αναβάθμιση του χώρου επιτυγχάνεται και η 

μείωση των βλαβών που λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν 

στην περιοχή είναι συχνές.»  


