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200 συνδέσεις φυσικού αερίου στην Λαμία

Στην ενεργοποίηση του δεύτερου σταθμού τροφοδοσίας με φυσικό αέριο, στη Λαμία,
προχώρησε σήμερα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το «πράσινο φως» για την έναρξη της
τροφοδοσίας έδωσε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης στο πλαίσιο της ημερίδας που
έχει σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τις διαδικασίες σύνδεσης επιχειρήσεων και
νοικοκυριών με το δίκτυο του φυσικού αερίου.

Η Λαμία είναι η δεύτερη πόλη, μετά την Χαλκίδα, στην οποία υλοποιούνται πιλοτικά περίπου
200 συνδέσεις και μία από τις έξι όπου αναμένεται να συνδεθούν με το δίκτυο έως το τέλος του
2019. Πρόκειται ακόμη για την Θήβα, το Καρπενήσι, την Λειβαδιά και την Άμφισσα.

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του σταθμού της Λαμίας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,
μίλησε για την ανάγκη, αυτό το έργο, να επεκταθεί σε ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα και να
αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου στο οποίο θα συνδέεται κάθε
νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση.

«Ξεκινήσαμε από την Χαλκίδα και περνάμε από τη Λαμία. Δεν σταματάμε εδώ. Αυτή είναι η
αρχή μίας νέας διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας σε μία εποχή που έχει ευρωπαϊκά πρότυπα και
μας τοποθετεί σε άλλο επίπεδο. Σήμερα προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα στην επίτευξη του
μεγάλου στόχου. Ενός στόχου που μπορείς να τον πετύχεις μόνο όταν κάνεις συγκροτημένη και
σοβαρή δουλειά. Όταν έχεις σχέδιο. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε σχέδιο αλλά κυρίως ότι
έχουμε και την ικανότητα να το υλοποιήσουμε. Αυτό είναι που έκανε ακόμη και τους πιο
δύσπιστους να έρθουν στο πλάι μας και να συνταχθούν με το όραμά μας για την πρόοδο της
Στερεάς Ελλάδας. Είναι ωραίο πράγμα να σου υπόσχονται αλλά είναι αξιοπρεπές και έντιμο να
υλοποιούνται οι υποσχέσεις που σου έχουν δοθεί. Η μία και μοναδική δική μας υπόσχεση ήταν
και είναι ότι όσο συνεννοούμαστε, όσο συμφωνούμε για τα καλά που πρέπει να γίνουν σε
αυτόν τον τόπο, θα πηγαίνουμε μπροστά. Το «μπροστά» είναι μονόδρομος» είπε ο κ.
Μπακογιάννης στις δηλώσεις του.


