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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του έργου «ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α V ΤΟΥ ΑΗΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ». 

 

Με την υπ. αριθµ. 139780/30-12-2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η 

πρόταση του ∆Ε.ΤΗ.Π. για ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Πράξης έργου 

«ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α V ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού 23.504.989,00 € 

(συµπ. Φ.Π.Α.). 

Το έργο αφορά την κατασκευή του συστήµατος αγωγών µεταφοράς για την σύνδεση της 

εγκατάστασης της τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας µε την νέα υπό κατασκευή µονάδα Πτολεµαΐδα V 

της ∆ΕΗ και περιλαµβάνει την προµήθεια εξοπλισµού και την πλήρη εγκατάσταση δικτύου 

µεταφοράς θερµότητας, ενώ συµβάλλει και ενισχύει τα θετικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά 

αποτελέσµατα καθώς και τα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη του εγκατεστηµένου συστήµατος 

τηλεθέρµανσης που συνοψίζονται στα εξής :  

 

• ∆ιατήρηση και εξασφάλιση βιωσιµότητας της τηλεθέρµανσης, ως κύριου συστήµατος 

θέρµανσης των κατοίκων. 

• Αύξηση του δυναµικού ανάκτησης θερµικής ενέργειας προερχόµενης από συµπαραγωγή 

και της δυνατότητας επεκτάσεων των δικτύων τηλεθέρµανσης µέσω αύξησης 

συµπαραγόµενης θερµικής ισχύος από 100 MWth σε 140 MWth. 

• Αύξηση της δυνατότητας εναποθήκευσης θερµικής ενέργειας που προέρχεται από 

συµπαραγωγή. 
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• Αύξηση του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, λόγω των επιδόσεων της 

συµπαραγωγής και του χαµηλού επιπέδου εκποµπών της νέας Μονάδας. 

• ∆ιατήρηση του χαµηλού τιµολογίου θέρµανσης, που συµβάλλει στην κοινωνική συνοχή και 

την ευηµερία των κατοίκων. 

 

Το συγκεκριµένο έργο υπήρξε απόλυτη προτεραιότητα για τη δηµοτική αρχή, που µε 

επιχειρήµατα, σωστή τεκµηρίωση και διεκδίκηση κατάφερε να επιτύχει το στόχο της ένταξής του 

στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την χρηµατοδότηση 

του. 

 Ο ∆ήµος Εορδαίας εκφράζει τις θερµές του ευχαριστίες και τνα συγχαρεί δηµοσίως τις υπηρεσίες 

της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας, που µε µεθοδική δουλειά κατάφεραν να 

ενταχθεί το έργο στο Π.∆.Ε. σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

 

Επίσης θερµές ευχαριστίες εκφράζονται προς τον Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας Γεώργιο 

Κασαπίδη και στον Πρόεδρο-Συντονιστή του Σχεδίου ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ) 

Κωστή Μουσουρούλη, για την από πλευράς τους καθοριστική συµβολή στην συγκεκριµένη 

εξέλιξη. 

 


