ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Το 2020 το φυσικό
αέριο
στην
Καρδία
με
επενδύσεις άνω των 8,4 εκατ.
ευρώ
Με γοργό ρυθμό και με απόλυτα συνέπεια στο πρόγραμμα ανάπτυξής
της, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνέδεσε με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου
τέσσερις νέες περιοχές του δήμου Θέρμης, τις Ταγαράδες, Αγ.
Παρασκευή, Σουρωτή και Βασιλικά, ενώ εντός του 2020 ακολουθεί
η Καρδία, με επενδύσεις ύψους άνω των 8,4 εκατ. ευρώ για το
δήμο, μέχρι το τέλος του 2023.
Στην τελετή αφής φλόγας του αερίου, που πραγματοποιήθηκε στην
πλατεία πρώην Δημαρχείου των Βασιλικών, σε συνεργασία με τη
δημοτική αρχή Θέρμης, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας,
Λεωνίδας Μπακούρας, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι σκοπός της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ «αποτελεί η αδιάλειπτη διανομή φυσικού αερίου, η
διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και η βελτιστοποίηση των
υπηρεσιών προς τους χρήστες διανομής και τους τελικούς
καταναλωτές».
Διευκρίνισε μάλιστα ότι η εταιρεία υπηρετεί τον προαναφερόμενο
σκοπό «υποδεικνύοντας συνέπεια, προσήλωση στο αποτέλεσμα,
προσανατολισμό στην οργάνωση και άρτιο στρατηγικό σχεδιασμό,
αξίες συνυφασμένες με την πορεία της».
Μεταξύ άλλων, ο ίδιος ανέλαβε τη δέσμευση ότι το φυσικό αέριο
θα φθάσει σε «ολοένα και περισσότερες περιοχές της αδείας
διευρύνοντας περαιτέρω τον ενεργειακό χάρτη της χώρας, με
γνώμονα την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου
διανομής».
Υπενθυμίζεται ότι για το δήμο Θέρμης, η σύνδεση των περιοχών
του στο δίκτυο του φυσικού αερίου, ξεκίνησε από τη Θέρμη,
ακολούθησε η Ν. Ραιδεστός, το Τριάδι τέλος του 2017

τροφοδοτήθηκαν ο Τρίλοφος και το Πλαγιάρι και τέλος του 2018
το Ν. Ρύσιο.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης, Θ. Καράογλου, ο οποίος εγκαινίασε το δίκτυο
ανάβοντας τη φλόγα φυσικού αερίου, ο δήμαχος Θέρμης, Θ.
Παπαδόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Κ.
Γιουτίκας, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ι.
Καϊτεζίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλος και ο πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Β. Μπούρας
Κατά τη διάρκεια της τελετής, όπως αναφέρεται σε σχετική
αποψινή ανακοίνωση της εταιρείας, εκ μέρους της πολιτείας, των
τοπικών αρχών και των φορέων, εκφράστηκε η ικανοποίησή τους
για την άριστη συνεργασία που διατηρούν όλα αυτά τα χρόνια με
την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, που διακρίνεται για το σύγχρονο μάνατζμεντ και
τον επαγγελματισμό των στελεχών της. «Αναγνώρισαν τη συλλογική
προσπάθεια που συντελείται και συνεχάρησαν τη διοίκηση της
εταιρείας για τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει, τόσο η υψηλή
οργάνωση, όσο και η τεχνογνωσία», τονίζεται.
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