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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Δημοτική  Επιχείρηση  Τηλεθέρμανσης  Πτολεμαΐδας  (Δ.Ε.ΤΗ.Π.)  πληροφορεί  τους  καταναλωτές 
τηλεθέρμανσης  ότι  από  την  Πέμπτη  11  Οκτωβρίου  2012 θα  εκκινήσει  η  λειτουργία  της 
τηλεθέρμανσης. 

Η  θερμότητα  θα  παρέχεται  σταδιακά, ώστε  να  διασφαλιστεί  η  ομαλή  εκκίνηση  και  η  πλήρης 
λειτουργία του συστήματος ως την επόμενη εβδομάδα.

Στις  περιοχές  επεκτάσεων ολοκληρώθηκαν  οι  εργασίες  σύνδεσης  σε  400 οικοδομές που  και 
αυτές θα τροφοδοτούνται  σταδιακά,  αφού γίνουν οι  απαραίτητες ρυθμίσεις  από τα συνεργεία  της 
ΔΕΤΗΠ. Οι συνδέσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να εξυπηρετηθούν το συντομότερο 
και οι καταναλωτές αυτών των περιοχών.  

Εντός του Οκτωβρίου θα εκτελεστούν οι δοκιμές λειτουργίας και στη συνέχεια η παροχή θερμότητας 
και από τις Μονάδες 3,4 του  ΑΗΣ Καρδιάς που εξασφαλίζουν την ομαλή τροφοδοσία θερμότητας 
στην πόλη μας για τα επόμενα χρόνια.

Η ΔΕΤΗΠ, στα πλαίσια του κοινωφελούς σκοπού  και της κοινωνικής αλληλεγγύης   θα διατηρήσει 
την ίδια τιμή πώλησης της θερμότητας για τέταρτη συνεχή περίοδο, που  είναι 37,74  ευρώ 
ανά  MWH πλέον  ΦΠΑ  13%  και  που  φέτος  θα  αντιστοιχεί  στο  25%  του  αντίστοιχου 
κόστους πετρελαίου , για τιμή πώλησης 1,40 ευρώ ανά λίτρο.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρακαλούνται οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές των οικοδομών 
να απευθύνονται στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών  24630-55745 ή στα 
τηλέφωνα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (24630-54 420,       54 421, 54 422) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή να 
αφήνουν το μήνυμά τους στον τηλεφωνητή όλο το 24ωρο. 

Καλούμε τους καταναλωτές να εξοφλήσουν άμεσα τις  οφειλές της  προηγουμένης περιόδου και 
στο  εξής  να  εξοφλούν  εμπρόθεσμα  τους  περιοδικούς  Λογαριασμούς  τους,  ώστε  να 
υποστηρίξουν  με  την  συνέπειά  τους  την  Δ.Ε.ΤΗ.Π.  και  να  μπορεί  η  επιχείρηση  να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να διατηρήσει το χαμηλό τιμολόγιό της.

Ευχόμαστε στους καταναλωτές μας, καλό χειμώνα.

Για τη ΔΕΤΗΠ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουσίδης Νικόλαος
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