
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Σύμθωνα με ηην ΔΕΥΑΚ «Η Τηλεθέπμανζη είναι ένα έπγο πος ζςμβάλει 

αποθαζιζηικά ζηην μείωζη ηηρ αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ, δημιούπγηζε και θα 

δημιοςπγεί ζςνεσώρ νέερ θέζειρ επγαζίαρ, δίνει ηην δςναηόηηηα ζηοςρ καηοίκοςρ ηηρ 

πόληρ να απολαμβάνοςν θέπμανζη, εξοικονομώνηαρ ένα ζημανηικό σπημαηικό ποζό»  

Η Δημοηική Κίνηζη «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ζεσξεί ηελ Τειεζέξκαλζε  έξγν κε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Όκσο ππάξρνπλ πάληα 

πεξηζώξηα βειηίσζεο  ζρεηηθά κε ηελ ηηκή ρξέσζεο πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ δήκνπ, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ (αθνύ νη θάηνηθνη ηνπ Δήκνπ έρνπλ ρσξηζηεί ζε 

πξνλνκηνύρνπο θαη κε), ην επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη, θαζώο θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο θαηλνηόκσλ δξάζεσλ κε ηελ βνήζεηα θζελήο ζέξκαλζεο. 

 

Προηείνοσμε: 

 Τελ ζπγθξόηεζε  Επηηξνπήο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ ηηκνιόγεζε θαη ζα 

ηξνπνπνηήζεη ηνλ καζεκαηηθό ηύπν ηνπ 1994, ιακβάλνληαο ππόςε ην πξαγκαηηθό 

κίγκα θαη θόζηνο θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΕΥΑΚ θαη όρη κόλν ην πεηξέιαην, 

αθνύ πξνθαλώο ε ηηκή ηεο ηειεζέξκαλζεο έρεη πεξηζώξηα κείσζεο 

 Τελ δεκηνπξγία εηδηθνύ ηηκνινγίνπ ηόζν γηα ηελ ζύλδεζε λέσλ θαηαλαισηώλ, όζν 

θαη γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ινγαξηαζκώλ, πξνζαξκνζκέλνπ αληίζηνηρα ζηηο 

παξνύζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ιακβάλνληαο εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο θνηλσληθά 

εππαζείο νκάδεο 

 Τελ κειέηε θαη ζύλδεζε κε ην δίθηπν Τειεζέξκαλζεο θαη άιισλ νηθηζκώλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ηελ πόιε ή ηνπο ηξνθνδνηηθνύο αγσγνύο , 

θαζώο θαη ηελ άκεζε ζύλδεζε ησλ νηθηζκώλ Κξόθνπ θαη Δξεπάλνπ, ησλ νπνίσλ ε 

ζύλδεζε, παξά ηηο ππνζρέζεηο, βξίζθεηαη αθόκε ππό κειέηε 

 Τελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο από αγξνηηθά θαη δαζηθά ππνιείκκαηα, αιιά θαη από 

αλάινγεο θαιιηέξγεηεο  γηα ηελ θάιπςε ελόο ηκήκαηνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ππάξρνληνο δηθηύνπ θαη ηελ θαηαζθεπή απηόλνκσλ δηθηύσλ ηειεζέξκαλζεο ζε 

κεγάινπο νηθηζκνύο ηνπ Δήκνπ Κνδάλεο  

 Τελ θαηαζθεπή ζπλδέζεσλ θαη  ηελ παξνρή θζελήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, όπσο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, 

μεξαληήξηα θαη άιιεο θαηλνηόκεο δξάζεηο 



 Τελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο Τειεζέξκαλζεο ηεο ΔΕΥΑΚ κε αμηνθξαηηθά 

θξηηήξηα, αμηνπνίεζε ηεο απνθηνύκελεο ηερλνγλσζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

θάιπςε ησλ ειιείςεσλ κε κόληκν πξνζσπηθό ώζηε λα κεησζεί ε παξαρώξεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ηδηώηεο. 

 Τελ θαηάιιειε πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηεο Τειεζέξκαλζεο ώζηε λα απνηειέζεη ζεκείν 

πξνζέιθπζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ δήκν Κνδάλεο(εθπαηδεπηηθό, επηζηεκνληθό).  

Για να αποκομίζοσν οι πολίηες ηοσ δήμοσ πολλαπλαζιαζηικά οθέλη από ηην 

λειηοσργία ηης ηηλεθέρμανζης και γιαηί ετθρός ηοσ καλού είναι μόνο ηο καλύηερο 

για όλοσς μας. 


