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Αγαπητοί  συμπολίτες/σες
Με   αυτήν   την   επιστολή,   θα   θέλαμε   να   σας   ενημερώσουμε   για   την   προοπτική

εγκατάστασης  φυσικού  αερίου  στην  πόλη  μας,  καθώς  και  τις  σχετικές  εξελίξεις  για  το  εν  λόγω
θέμα.

Σε  συναντήσεις του Δημάρχου   με  τη  Διοίκηση  της << Φυσικό  Αέριο  Αττικής  Α.Ε.>>,
εξετάσθηκαν  οι  δυνατότητες  και  τέθηκαν  οι  βάσεις  για  τη  δημιουργία  των  προϋποθέσεων
κατασκευής  και  λειτουργίας  δικτύου  διανομής  Φυσικού Αερίου  στην  πόλη  μας.

Πέραν  των  τεχνικών  προϋποθέσεων,  η  Εταιρεία  ζήτησε  και  τη  συλλογή  υπογραφών  από
όσους  επιθυμούν  τη  σύνδεση  των  ακινήτων  τους  με  το  δίκτυο  φυσικού  αερίου,  προκειμένου  να
ολοκληρώσει  τον  φάκελο  της  μελέτης με  τα  αναγκαία  για  αυτήν  οικονομοτεχνικά  στοιχεία.

Για  την  αποτελεσματικότερη  και  ολοκληρωμένη  αντιμετώπιση  του  ζητήματος,   μετά   από
αίτημα  και πολλών  κατοίκων,  τα  Τοπικά Συμβούλια  της  Δ.Ε. Παλλήνης, Δ.Ε Γέρακα και
 Δ.Κ  Ανθούσας στις   συνεδριάσεις   τους   στις   27/11/2017,  24/1/2018  και 29/1/18 αντίστοιχα,
συζήτησαν το θέμα και,  σε  συνεννόηση  με  τον  Δήμαρχο  Παλλήνης  κ.  Αθανάσιο  Ζούτσο,
ανέλαβαν  την  υποστήριξη στην προώθηση  της λύσης του.

Η   μέχρι   σήμερα   συμμετοχή  στη  συγκέντρωση  υπογραφών   ενδιαφέροντος   υπήρξε
σημαντικά  μεγάλη  και  πρέπει  να  συνεχισθεί  και  να  ολοκληρωθεί, ώστε  η  Εταιρεία  σε  σύντομο
χρονικό  διάστημα  να  προβεί  στον  απαραίτητο  σχεδιασμό  επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού
αερίου.

Εκτιμάται  ότι  η  επέκταση  του  δικτύου  φυσικού  αερίου  μπορεί  να  ξεκινήσει  από τα
ΠΑΛΑΙΑ  ΚΕΝΤΡΑ του  Γέρακα  και  της  Παλλήνης,  λόγω  πυκνοκατοίκησης  και  εν  τω
μεταξύ,  θα  εξετασθεί  η  δυνατότητα  σταδιακής επέκτασής  του στις  υπόλοιπες  περιοχές  ανάλογα
με  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος.

Τα  έντυπα  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  μπορούν  να  κατατεθούν:
ΑΝΘΟΥΣΑ:ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ( κα. Αγγελική Βαλαβάνη).
ΓΕΡΑΚΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ( κα. Βιβή Τσούλου)
Για αποστολή με email: press@pallini.gr
Για αποστολή με  FAX: 210-6612965.

Για  τυχόν  διευκρινίσεις ή πληροφορίες επικοινωνήστε  με  τους  Προέδρους  των   Τοπικών  
Συμβουλίων: κα. Μικαέλα Συμεωνίδη στο τηλέφωνο 6937035363  για  τη  Δ.Ε. Γέρακα, 
 κ. Νικόλαο Παπανικολάου στα τηλέφωνα 2132031609 / 6973985577  για  την  Δ.Ε. Παλλήνης 
και κ. Πέτρο Δρακόπουλο στο τηλέφωνο  210-6666211 για τη Δ.Κ. Ανθούσας. 

Ακολουθεί  το έντυπο με το κείμενο  που  θα  συνοδεύεται  από  υπογραφές  εκδήλωσης  
ενδιαφέροντος  και  σας  ΚΑΛΟΥΜΕ  να  το  υπογράψετε  προκειμένου,  μετά  την  ολοκλήρωσή  του, 
να  προσκομισθεί  στην  Εταιρεία  για  επεξεργασία.

Με εκτίμηση
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΟΥΤΣΟΣ

                                                                                


