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∆ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 
Πληροφορούµε τους καταναλωτές Τηλεθέρµανσης ότι, λόγω βελτίωσης των καιρικών συνθηκών, την 
∆ευτέρα 19 Μαΐου 2014, θα σταµατήσει η λειτουργία της Τηλεθέρµανσης για την τρέχουσα περίοδο. 
 
Παρακαλούνται οι ένοικοι και οι διαχειριστές των οικοδοµών κατά την θερινή περίοδο να τηρούν 
τις παρακάτω Ο∆ΗΓΙΕΣ : 
 
1. Να ενηµερώνονται για τις οφειλές της οικοδοµής τους και να φροντίσουν για την έγκαιρη 

εξόφλησή τους. 
 
2. Να ενηµερώνουν τα αρµόδια συνεργεία της Τηλεθέρµανσης σε περίπτωση εκτέλεσης 

εργασιών στα δίκτυα κεντρικής θέρµανσης , (τηλέφωνο 24630 55745, αρµόδιοι: Ιωαννίδης 
Θεµιστοκλής, Γιαγκούλης Παντελής). 

 
3. Να φροντίζουν για την ασφάλεια και την καθαριότητα στους χώρους των εγκαταστάσεων.  

 
4. Να µην επεµβαίνουν στις εγκαταστάσεις, τα όργανα και τους αυτοµατισµούς της Τηλεθέρµανσης.  

 
5. Να µην εκκενώνουν για µεγάλο διάστηµα τα δίκτυα, διότι σκουριάζουν οι σωληνώσεις και 

καταστρέφονται τα δίκτυα και τα θερµαντικά σώµατα.  
 

6. Να µην αποθηκεύουν αντικείµενα στους χώρους των εγκαταστάσεων , διότι σε περίπτωση 
βλαβών η Τηλεθέρµανση ∆ΕΝ θα αποζηµιώνει τυχόν ζηµίες. 

 
Επισηµαίνουµε στους καταναλωτές µας την υποχρέωση έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασµών, 
διότι στις οικοδοµές που έχουν οφειλές, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ή ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ, δεν θα δοθεί θερµότητα 
την νέα θερµική περίοδο. 
 
Προκειµένου να διευκολύνουµε τις οικοδοµές που έχουν διαφωνίες εξουσιοδοτήσαµε εκ νέου τον 
δικηγόρο κ. Ευθύµιο Λιάκο (τηλ.24630-25254, ώρες γραφείου), να παρέχει αδαπάνως για τις 
οικοδοµές νοµικές συµβουλές σχετικά µε την διεκδίκηση οφειλών ενοίκων και την σύνταξη εξωδίκων 
οχλήσεων, µετά από εξουσιοδότηση της οικοδοµής.  
 
Ευχαριστούµε όλους τους καταναλωτές µας για την καλή συνεργασία και την υποστήριξή τους στο 
έργο µας και τους διαβεβαιώνουµε ότι θα συνεχίσουµε να αναπτύσσουµε την δηµοτική µας επιχείρηση 
και να παρέχουµε καθαρή και φθηνή θερµότητα. 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 

Για τη ∆ΕΤΗΠ 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
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