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Ευρεία σύσκεψη για τη ΒΙΠΕ στο Δήμο της Πρέβεζας.

Ευρεία σύσκεψη με θέμα τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) Πρέβεζας και την

αναβάθμιση των υποδομών της πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Πρέβεζας με τη συμμετοχή

της νέας διοίκησης της ΕΤΒΑ- Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα Α.Ε , εκπροσώπων της

Δημοτικής Αρχής και αντιπροσωπείας των εγκατεστημένων στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας επιχειρηματιών.

Συγκεκριμένα , με τον αντιδήμαρχο Πρέβεζας κ. Γιάννη Δαρδαμάνη και τον Γενικό Γραμματέα του

Δήμου κ. Αντώνη Μπέζα συναντήθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ κ. Αθανάσιος Ψαθάς,

ο γενικός διευθυντής κ. Φίλιππος Κονταξής, ο εμπορικός διευθυντής κ. Μάριος Μακρανδρέου, ο

επικεφαλής  τεχνικών  έργων  &  υποδομών  κ.  Γεώργιος  Κουταβάς  και  η  υπεύθυνη  εταιρικής

επικοινωνίας  κα  Γεωργία  Πανοπούλου,  ενώ  τους  επιχειρηματίες  της  ΒΙΠΕ  Πρέβεζας

εκπροσώπησαν ο κ. Θωμάς Μποντίνας και η κα Βίκυ Νίκου.

Οι εκπρόσωποι της ΕΤΒΑ- Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα Α.Ε εξέφρασαν τη βούλησή

τους να αναβαθμίσουν τις  υποδομές  της ΒΙΠΕ Πρέβεζας με έργα περίφραξης,  διαχείρισης των

ομβρίων  υδάτων,  κατασκευής  μονάδας  προεπεξεργασίας  λυμάτων  ,  ηλεκτροφωτισμούς  ,

δημιουργία  ασφαλούς  εισόδου  για  τις  εγκατεστημένες  επιχειρήσεις  και  άλλες  παρεμβάσεις

ζητώντας τη συνδρομή του Δήμου κυρίως στο ζήτημα της μετεγκατάστασης του οικισμού των

Ρομά. 
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Επίσης  ανέφεραν  ότι  στα  σχέδια  τους  βρίσκεται  η  δημιουργία  υπηρεσιών  Logistics  μέσω του

αεροδρομίου του  Ακτίου και  η  μετατροπή μέρους  της  ΒΙΠΕ σε  Κέντρο Εξαγωγής  Αγροτικών

Προϊόντων .

Ο  κ  .Δαρδαμάνης  ζήτησε  από  τη  Διοίκηση  της  ΕΤΒΑ  συγκεκριμένο  master  plan  όπου  θα

περιγράφονται αναλυτικά οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις εκφράζοντας και ο ίδιος τη βεβαιότητα ότι

η Βιομηχανική Περιοχή Πρέβεζας αποτελεί “κλειδί” για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και

την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής.
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