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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑ 
 

«Η νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων από την πρώτη στιγμή 
βρέθηκε κοντά στις 140 επιχειρήσεις του ΒΙΟΠΑ Χανίων, άκουσε τα 
προβλήματα τους και αναζήτησε την λύση ώστε οι επιχειρηματίες 
που δραστηριοποιούνται εκεί να διατηρηθούν βιώσιμοι στη 
δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα. Σήμερα με τη 
βοήθεια του Δήμου Χανίων θα δοθεί λύση σε ζωτικά ζητήματα 
λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου όπως το θέμα του φωτισμού 
και η είσπραξη των κοινοχρήστων για το νερό».  
Την δήλωση αυτή έκανε στο περιθώριο της ευρείας σύσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή των αρμόδιων φορέων στις 
εγκαταστάσεις του ΒΙΟΠΑ, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης 
Μαργαρώνης, σημειώνοντας πως ο φορέας εδώ και ένα χρόνο συμμετέχει με  
δύο εκπροσώπους του στις συνεδριάσεις της ΒΙΟΠΑ Α.Ε., σχεδιάζοντας 
λύσεις για τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πάρκο. Ο κ. 
Μαργαρώνης υπογράμμισε την άριστη συνεργασία του Επιμελητηρίου με το 
Δήμο Χανίων και τις υπηρεσίες του όπως ΔΕΥΑΧ – ΔΕΔΙΣΑ, τον συνεχάρη για 
την ανάληψη πρωτοβουλίας ώστε επιτέλους να δοθεί μια λύση, σύμφωνα με 
την οποία η ΔΕΥΑΧ, θα αναλάβει την αποχέτευση και την είσπραξη των 
οφειλών του νερού που σήμερα αποτελούν «βραχνά» για τους 
επιχειρηματίες, ενώ θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για το θέμα του 
φωτισμού.  
Το Επιμελητήριο σύμφωνα πάντα με τον Πρόεδρο του, θα προχωρήσει στη 
δημιουργία μόνιμου εκθετηρίου τοπικών προϊόντων και καλλιτεχνικών 
δημιουργημάτων σε χώρο στο ΒΙΟΠΑ. Επίσης η ΔΕΥΑΧ, θα προχωρήσει στην 
αλλαγή των πυροσβεστικών κρουνών του Πάρκου για να είναι συμβατοί με 
αυτούς της Πυροσβεστικής ώστε η αύξηση της πίεσης του νερού να δίνεται 
από τις δεξαμενές της επιχείρησης.  
Να σημειωθεί ότι στη σύσκεψη μεταξύ άλλων συμμετείχαν, ο Δήμαρχος 
Χανίων Μανώλης Σκουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Λευτέρης Αμπαδιωτάκης, η 
Πρόεδρος της ΔΕΥΑX κ. Νίκη Αποστολάκη και ο Διευθυντής Τεχνικών 
Υπηρεσιών της επιχείρησης κ. Νίκος Στεργιάνης, ο Πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ κ. 
Καστρινάκης το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΟΠΑ Α.Ε.» και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου που συμμετέχουν ως 
εκπρόσωποι του φορέα στην εταιρεία.                                                                                                       

                                         


