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Μια ακόµα µεγάλη τιµητική διάκριση για τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης 

Πτολεµαϊδας παρέλαβε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΤΗΠ Γρηγόρης 

Τσιούµαρης . 

Συγκεκριµένα, πρόκειται για την απονοµή στη ∆ΕΤΗΠ του διεθνούς βραβείου 2009 

σε αναγνώριση των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχει και του συστήµατος 

διοίκησης που εφαρµόζει από το αναγνωρισµένο ισπανικό περιοδικό Actualidad, το 

οποίο ειδικεύεται σε θέµατα βιοµηχανίας, εµπορίου και τουρισµού. 



Ο ∆ήµαρχος Πτολεµαϊδας αποδέχθηκε µε χαρά την πρόσκληση να παρευρίσκεται 

στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεµβρίου σε κεντρικό 

ξενοδοχείο των Αθηνών, προκειµένου να  παραλάβει την τιµητική διάκριση της 

συντακτικής επιτροπής του περιοδικού που επέλεξε τη ∆ΕΤΗΠ µεταξύ των 

επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων που ηγούνται στο χώρο τους στην Ελλάδα, 

αλλά και στη Βαλκανική. 

Έτσι σε µια εντυπωσιακή τελετή ο ∆ήµαρχος Πτολεµαϊδας συνοδευόµενος από τον 

Αντιπρόεδρο της ∆ΕΤΗΠ Κώστα Πολυχρονίδη και τον προϊστάµενο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Επιχείρησης Νίκο Πετρίδη κλήθηκε να παραλάβει µεταξύ των 

πρώτων τιµωµένων το βραβείο από το διευθυντή του περιοδικού Luis Abello, ο 

οποίος στο καλωσόρισµά του προς τους προσκεκληµένους αναφέρθηκε στα 

εξαιρετικά αποτελέσµατα των επενδύσεων, των καινοτόµων δράσεων των 

διακριθέντων επιχειρήσεων που εντυπωσίασαν τη συντακτική επιτροπή του 

διεθνούς εµβέλειας περιοδικού. 

Ο κ. Τσιούµαρης στο χαιρετισµό του, αφού ευχαρίστησε το διευθυντή και τη 

συντακτική επιτροπή του περιοδικού δεν παρέλειψε να τονίσει για ακόµα µια φορά 

τη σηµασία και τα ευεργετικά αποτελέσµατα του µεγαλόπνοου έργου τόσο στην 

τοπική, όσο και στην εθνική οικονοµία, αλλά και στα πολλαπλά περιβαλλοντικά 

οφέλη τα οποία προκύπτουν και πολλαπλασιάζονται µέσα από τη συµµετοχή του 

δήµου Πτολεµαϊδας σε κορυφαία δίκτυα όπως το Σύµφωνο ∆ηµάρχων, το ∆ίκτυο 

Ενεργειακών Πόλεων και το δίκτυο Πόλεων Υγείας. 

«Για µας η βράβευση αυτή µετά το βραβείο επιχειρηµατικότητας από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης το 2006 και το βραβείο Περιβαλλοντικής Ευθύνης το 2007 από τη ΜΚΟ 

Οικόπολις στο Ίδρυµα Γαία Γουλανδρή είναι ακόµα µια επιβεβαίωση για την 

υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά που γίνεται στην Πτολεµαϊδα και θα έρθει αργά ή 

γρήγορα η µέρα που θα αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για την πόλη και την 

περιοχή που παρουσιάσει ένα άλλο πρόσωπο διαµετρικά αντίθετο των φηµολογιών 

και ευσεβών πόθων των συµφερόντων» είπε ο δήµαρχος Πτολεµαϊδας 

καταχειροκροτούµενος από τους παρισταµένους, ενώ πολλοί εξ’ αυτών ζήτησαν 



περαιτέρω επικοινωνία για την ενηµέρωσή τους πάνω στις καινοτόµες 

πρωτοβουλίες της Επιχείρησης και γενικότερα του δήµου Πτολεµαϊδας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεταξύ των τιµωµένων επιχειρήσεων της Ελλάδας και της 

Βαλκανικής ήταν η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου, η γνωστή 

αλυσίδα σούπερ-µάρκετ ∆ιαµαντής Μασούτης, το Αµαλίειο Οικοτροφείο Θηλέων, 

το «Σισµανόγλειο» Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής,  η Εταιρεία ΠΑΛΞΥΛ κ.α. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε µαζί µε το ∆ήµαρχο και τους προσκεκληµένους της 
επιχείρησης και ο πρόεδρος των Πτολεµαϊτών Αθήνας Βασίλης Ξανθόπουλος 
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