
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ 2007-2013 : 176201/25-02-2010 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ : 175200/28-12-2011 

 



20 χρόνια στην Πτολεμαΐδα 

 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το 
πρώτο σύστημα στην Ελλάδα  

 

 12/12/1993 : η Τηλεθέρμανση τίθεται σε 
λειτουργία   

 

 1994 : ιδρύεται η κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση  Πτολεμαΐδας 
(Δ.Ε.ΤΗ.Π.)  που: 

 Ανήκει κατά 100%  στον Δήμο Εορδαίας  

 Δημιουργεί θέσεις εργασίας  και εμπορική κίνηση 
στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των 
έργων 

 Διοικεί και λειτουργεί με επάρκεια και με σύγχρονα 
συστήματα  και εξοπλισμό 

 Παρέχει πλήρη , δωρεάν εξυπηρέτηση στους 
καταναλωτές 

 Βραβεύεται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς 
και Υπουργεία για τις επιδόσεις της. 

 



20 χρόνια και Συμπαραγωγή 

Παραγωγή θερμότητας 

1993 
ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας 
 50 MWth 

 

2002  

Λέβητας 
Πετρελαίου   

25 MWth 

 

2012 
ΑΗΣ Καρδιάς 

 100 MWth 

 
2004 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 
 25 MWth 

 



Μεταφορά και διανομή θερμότητας 
50 χλμ. Προμονωμένοι αγωγοί διανύουν 25 χλμ. στο ενεργειακό Λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας 

και εξασφαλίζουν δυνατότητες αξιοποίησης της θερμότητας για θερμοκηπιακές καλλιέργειες και για άλλες, 
θερμοβόρες  χρήσεις. 

  

245 χλμ. προμονωμένοι αγωγοί διανέμουν θερμότητα στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τα 

δημόσια κτίρια  της πόλης 



Υποδομές 

Στα χρόνια που πέρασαν 
η 

εξελίσσεται σε μια από 
τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις της 

περιφέρειας, 
αποκεντρώνει πόρους 

και δημιουργεί 
ανταποδοτικές 
υποδομές, που 

αποτελούν πολύτιμη 
περιουσία για το Δήμο 

Εορδαίας. 

Αγωγοί Μεταφοράς (δίδυμοι προμονωμένοι αγωγοί) 

• 1991- 2007 : 2Χ 8.042 m 

• 2008-2012 :  2Χ 17.149 m  

Δίκτυα Διανομής  (δίδυμοι προμονωμένοι αγωγοί ) 

• 1991- 2007 : 2Χ 71.522  m   

• 2008-2012  : 2Χ 50.847 m 

Συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 

(ΔΕΗ) :  

• 1993 : Μονάδα III , ΑΗΣ Πτολεμαΐδας :           50  MWth 

• 2004 : Μονάδες I , ΙΙ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ:                    25  MWth 

• 2011-12 : Μονάδες III+ IV ΑΗΣ Καρδιάς :  

2x50  MWth = 100 MWth 

• 2002 Λέβητας Πετρελαίου Εφεδρείας –Αιχμής   

25 MWth  

• 2006 Δεξαμενές Εναποθήκευσης  θερμότητας   

3X 600:1800 m3, 105 MWH, 25 MWth 



Οι  επιδόσεις της δημοτικής επιχείρησης (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) 

 Περιουσία στην πόλη (σύνολο παγίων 2012) :  

+ 53.734.804 ευρώ 

 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις):   

7.653.122 ευρώ 

 Μέσο Ετήσιο Κόστος            ανά 

νοικοκυριό με ΦΠΑ  :  

Με Τηλεθέρμανση =   513 ευρώ     

Με πετρέλαιο         = 1785 ευρώ 

 Υποκατάσταση Πετρελαίου θέρμανσης :   

- 17.000 τόνοι ετησίως 

 Κέρδος πόλης από την υποκατάσταση 
πετρελαίου  (τοπική αναδιανομή εισοδήματος 2012-13) :  

+ 16.286.529 ευρώ ετησίως 

 Συναλλαγματικό όφελος χώρας  από την 

υποκατάσταση πετρελαίου:   + 7.015.867 ευρώ ετησίως 

 Οικονομικά Αποτελέσματα & Δείκτες:  

 Κέρδη προ φόρων & τόκων : 1.176.077 ευρώ 

(15,24%)   

 Κέρδη Εκμετάλλευσης (Μετά Φ.Τ.Α.) : 800.455 ευρώ  

 Μεικτό κέρδος (περιθώριο κέρδους) : 21,1%  

 Ξένα προς ίδια κεφάλαια:  41%  

 Σύνολο δανείων / πωλήσεις: 89% ** 

 Δείκτης χρέους: 29%  
*      Πηγή: Ισολογισμός 2012     **Τα ΔΑΝΕΙΑ εξυπηρετούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
το μεγάλο επενδυτικό έργο της ΔΕΤΗΠ και όχι λειτουργικά ελλείμματα 



 

Με την υλοποίηση της 

: 

• Μεγάλα έργα και πρωτοποριακές 
εγκαταστάσεις υλοποιούνται με 
αξιοπιστία   

• Νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται  

• Πόροι αποκεντρώνονται και 
αξιοποιούνται  

• Συγκροτείται ένα   

ισχυρό συγκριτικό  πλεονέκτημα  

 για τον Δήμο Εορδαίας.  
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΕΤΗΠ 1991 - 2012 
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Η αποδοχή της  

Η έγινε αμέσως 

αποδεκτή και υποστηρίχθηκε από τους 
πολίτες.  

Η άμεση πρόσκτηση καταναλωτών 
εγγυάται την αποδοτικότητα των 
επενδύσεων και την βιωσιμότητα του 
συστήματος και της δημοτικής επιχείρησης. 

Η τηλεθέρμανση σήμερα , μετά την 
υλοποίηση του έργου των επεκτάσεων 
εξυπηρετεί : 

Συνδεδεμένα Κτίρια 2013 :      3.786 

- Συνδεδεμένα νοικοκυριά : 14.841 
 

- Ωφελούμενος πληθυσμός (άτομα): 

40.100  
 

- Δημόσια και Δημοτικά κτίρια :  

55 Κτίρια  - 102.000 μ2  
(Σχολεία, Κολυμβητήριο, Νοσοκομείο κλπ.) 
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ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 



Τιμολόγηση θερμότητας  
Η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.ΤΗ.Π. διασφαλίζει  

την βιωσιμότητα ,  

τον κοινωφελή σκοπό και  

την εισπρακτική αποτελεσματικότητα της δημοτικής επιχείρησης  
 

• Η Τιμή Πώλησης Θερμικής Ενέργειας καθορίζεται με βάση τα στοιχεία κόστους, 
χωρίς επιδίωξη κέρδους, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την υπερκατανάλωση.  

• Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. εγγυάται στους καταναλωτές ότι η τιμή της θερμικής ενέργειας θα 
είναι ανταγωνιστική προς το αντίστοιχο κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο και δεν 
θα υπερβαίνει το 70% του κόστους αυτού. 

• Η τιμή πώλησης, είναι 37,74 €/ΜWΗ πλέον ΦΠΑ 13%, λόγω της οικονομικής 

κρίσης , παρά τα μεγάλα κόστη επενδύσεων, παρέμεινε σταθερή από το 2010  και 

κατά την τρέχουσα περίοδο αντιστοιχεί  στο 25% του αντίστοιχου κόστους 

πετρελαίου. 



Τιμολόγια θερμότητας στην Ελλάδα και την ΕΕ 
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Τιμές Τηλεθέρμανσης (Ε.Ε. 2009_Ελλάδα 2012) 
Average DH Tariffs in EU (2009) and in Greece (2012)  

Η τιμή πώλησης της θερμότητας στην Πτολεμαΐδα παραμένει σταθερά η 

χαμηλότερη της χώρας και από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. 



Περιβάλλον – Ενέργεια και 

•

•

•

•

•

•



Οικονομία – Κοινωνία και 

Η συμβολή της Τηλεθέρμανσης στην Εθνική και τοπική οικονομία : 

Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης για τα 14.800 συνδεδεμένα νοικοκυριά, επιχειρήσεις, 
δημόσια και δημοτικά κτίρια, ύψους 16.286.529 ευρώ ετησίως, την περίοδο 2012-13, σε 
σχέση με το αντίστοιχο κόστος πετρελαίου.  

Ανεξαρτησία από το πετρέλαιο και αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος, διότι δεν 
καταναλώνονται 17.000 tn πετρελαίου ετησίως.  

Τοπική αναδιανομή εισοδήματος, διότι μεγάλο μέρος του οφέλους από την υποκατάσταση 
πετρελαίου και του κύκλου εργασιών της δημοτικής επιχείρησης  επανεπενδύεται τοπικά. 

Θέσεις εργασίας - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

Μεγάλες επενδύσεις στην Περιφέρεια - στήριξη Επιχειρηματικότητας  

Βελτίωση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων που ωφελούνται από το χαμηλό κόστος και 
την ‘καθαρή’  θερμότητα 

Βελτίωση του γενικού επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας των ωφελούμενων κατοίκων , 
και της ευρύτερης περιοχής 

Αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων σε ανταποδοτικές επενδύσεις 

 



Η αναγκαιότητα  του έργου  
σύνδεσης με τον ΑΗΣ Καρδιάς και επεκτάσεων δικτύου 

Η ασφαλής και επαρκής παραγωγή θερμότητας φιλικής προς το περιβάλλον  
αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση και επιδίωξη κάθε ενεργειακού συστήματος.   

Η Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ασφαλούς 

και επαρκούς τροφοδοσίας θερμότητας από τις πρώτες περιόδους 
λειτουργίας της 

Απαιτείται να εξασφαλίζεται εφεδρεία των συστημάτων τηλεθέρμανσης με 
συμπαραγωγή, διότι η εφεδρεία πετρελαίου είναι ζημιογόνος  

Η παροχή θερμότητας σε όλη την πόλη και η επεκτασιμότητα του συστήματος 
αποτελεί σταθερή επιδίωξη του Δήμου και της επιχείρησης 

Η διασφάλιση της τροφοδοσίας επαρκούς θερμότητας με 

συμπαραγωγή αποτελεί τον άξονα βιωσιμότητας και 
επεκτασιμότητας του συστήματος Τηλεθέρμανσης. 

 



Η μακροχρόνια ωρίμανση του έργου 

• 1997-2003 : επιλέγεται από τον Δήμο και την ΔΕΤΗΠ , σε συνεργασία με την ΔΕΗ, η συμπαραγωγή 
θερμότητας από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς , ως η καταλληλότερη λύση επαρκούς και ασφαλούς 
τροφοδοσίας  

• 2004-2006: εκπονούνται οι μελέτες του έργου, στις οποίες περιλαμβάνεται η σύνδεση με τον ΑΗΣ 
Καρδιάς και επεκτάσεις δικτύων για την σύνδεση όλης της πόλης 

• 2007 : υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και η πολιτική ηγεσία το 
υποστηρίζει 

• 2008 : σε συνεργασία με την διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ δημοπρατείται το 1ο Υποέργο 
(Αγωγός μεταφοράς θερμότητας) και προετοιμάζεται ο φάκελος της πρότασης χρηματοδότησης 

• 2009 : δημοσιεύεται η πρόσκληση του Προγράμματος και υποβάλλεται ο φάκελος 

• 2010 : εντάσσεται το έργο και αναπέμπεται στην ΓΔ Ανταγωνισμού (DG COMP) για την έγκριση 

καθεστώτος  ενίσχυσης 

• 2011 : εγκρίνεται το καθεστώς ενίσχυσης , αναθεωρείται ο προϋπολογισμός (μετά τις 
δημοπρατήσεις) και η απόφαση Ένταξης, επικαιροποιούνται οι μελέτες Κόστους-Οφέλους και 
αναδιαρθρώνονται τα ποσοστά χρηματοδότησης 



Δομή – Κόστος - Εξέλιξη Έργου 
ΕΡΓΟ: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΗΣ/ΔΕΗ ΚΑΡΔΙΑΣ &  

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ » 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : 176201/25-02-2010 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ :175200/28-12-2011 

 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΥΠΟΕΡΓΟ  Περιγραφή  Έργου 
Προϋπολογισμός  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 
176201/25-02-2010 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                         

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  
175200/28-12-2011 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ                        

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

1 

Σύστημα μεταφοράς νερού 

Τηλεθέρμανσης από τον ΑΗΣ Καρδιάς στην 
Πτολεμαΐδα, Προϋπολογισμού 19.678.100 €  

12.701.972,30 13.309.500,40 13.309.500,40 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

2 
Επέκταση δικτύου διανομής και 

απόδοσης θερμότητας στην πόλη  
8.570.760,30 4.826.068,64 4.826.068,64 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

3 
Προμήθεια 1330 θερμικών υποσταθμών 

σύνδεσης κτιρίων 
4.176.480,00 4.176.480,00 2.591.310,00 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 1015 κτίρια 

/ 1633 νοικοκυριά 

4 
Σύστημα παραγωγής θερμότητας στον 
ΑΗΣ Καρδιάς [ΔΕΗ] 

7.200.000,00 4.997.000,00 4.997.000,00 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

ΟΚΤ.2012-ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

5 ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Λ'ΕΠΚΑ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

6 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ- ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
[ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΚΩ κλπ.] 

165.000,00 165.000,00 165.000,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.799.212,60 € 27.574.049,04 € 25.988.879,04 €   

 ΦΠΑ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) 6.203.350,39 € 5.778.802,53 € 5.414.213,43 €   

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.002.562,99 € 33.352.851,57 € 31.403.092,47 €   



Χρηματοδοτικό Σχήμα του έργου 

Αρχικό Χρηματοδοτικό Σχήμα Ενταγμένου Έργου                 
[ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : 176201/25-02-2010] 

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ % ΠΟΣΟ (€) % ΠΟΣΟ (€) 

Κοινοτική συνεισφορά [Eugrant] 42,49 13.936.033 
62,62 20.538.146 

Εθνική δημόσια συμμετοχή  20,13 6.602.113 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΤΗΠ  18,40 6.035.081 
37,38 12.261.067 

Δανειακά κεφάλαια  18,98 6.225.986 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 32.799.213 100,00 32.799.213 

Αναθεωρημένο Χρηματοδοτικό Σχήμα Ενταγμένου Έργου 
[ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ :175200/28-12-2011] 

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ % ΠΟΣΟ (€) % ΠΟΣΟ (€) 

Κοινοτική συνεισφορά [Eugrant] 46,24 12.750.404 
65,06 17.938.680 

Εθνική δημόσια συμμετοχή  18,82 5.188.276 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΤΗΠ  12,36 3.409.383 
34,94 9.635.369 

Δανειακά κεφάλαια  22,58 6.225.986 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 27.574.049 100,00 27.574.049 



1ο Υποέργο:Μεταφορά θερμότητας από τον ΑΗΣ Καρδιάς 

«Αγωγοί Μεταφοράς και 
Αντλιοστάσια για την μεταφορά 

θερμότητας 100 MWth» 
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ [2008 – 2011] 

• Μήκος δίδυμων προμονωμένων 

αγωγών : 2 Χ 16.800 μ.  
 

Το 1ο υποέργο περιλαμβάνει : 

Α.  Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου 
μεταφοράς θερμικής ενέργειας  

από τον ΑΗΣ Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα, 

αποτελούμενου από δισωλήνιο σύστημα 
προμονωμένων σωλήνων ονομαστικής 
διαμέτρου DN500mm  



1ο Υποέργο : Αντλιοστάσια 

Β. Κατασκευή αντλιοστασίου  
στον ΑΗΣ Καρδιάς (ισόγειο 320 m2, υπόγειο 105 m2) 
και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού μεταφοράς (κύριες αντλίες 
κυκλοφορίας μεταφοράς, αντλίες πλήρωσης, 
φίλτρανση, δεξαμενή νερού, ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις ΜΤ και ΧΤ, κλπ)  

Γ. Επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου 
λεβητοστασίου  
στις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας 
και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής (εναλλάκτες 
θερμότητας, κύριες αντλίες κυκλοφορίας 
μεταφοράς, αντλίες διατήρησης πίεσης, αντλίες 
κυκλοφορίας εναλλακτών, ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις ΜΤ και ΧΤ, κλπ.) 



2ο Υποέργο : Επέκταση δικτύου στο σύνολο της πόλης 

«Επέκταση δικτύου διανομής 
θερμότητας» 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: Οκτώβριος 2012   

Μήκος δικτύου διανομής : 

2Χ 27.674 μ. 

  Μήκος δικτύου παροχών καταναλωτών: 
2Χ 23.173μ. 

Θερμικό φορτίο : 43 ΜWth 

Το 2ο υποέργο περιλαμβάνει: 

• κατασκευή του δικτύου διανομής 
περιφερειακά του υφισταμένου δικτύου 
Τηλεθέρμανσης της πόλης  

• κατασκευή δικτύου 1480 παροχών και 
αναμονών σύνδεσης καταναλωτών.  

Το δίκτυο διανομής αποτελείται από δίδυμους, 
προμονωμένους αγωγούς ονομαστικής διατομής 
από DN 25 έως DN 200.  

 

 



Το δίκτυο διανομής επεκτάθηκε στο σύνολο της πόλης 

• Το υφιστάμενο δίκτυο διανομής 

Τηλεθέρμανσης κατασκευάστηκε σε 

τρείς κύριες φάσεις (κάλυψε το  65% 

περίπου του συνολικού πολεοδομικού 

συγκροτήματος της πόλης. 

• Με την επέκταση δικτύου καλύπτεται 

θερμικά το 100% του δομημένου 

τμήματος της πόλης  

• Με την ένταξη του νέου υποέργου 

«Επέκταση Δικτύου Τηλεθέρμανσης, 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Θερμικών 

Υποσταθμών Καταναλωτών Εργατικών 

Κατοικιών ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ I, II, III, IV, V και 

οικισμού Ν. Καρδιάς Δήμου Εορδαίας» 

ολοκληρώνεται η ένταξη στο σύστημα 

τηλεθέρμανσης του συνόλου του 

δομημένου πολεοδομικού 

συγκροτήματος της πόλης. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ 
ΕΠΠΕΡΑΑ  



3οΥποέργο : Συνδέσεις κτιρίων 

«Προμήθεια θερμικών υποσταθμών» 

Χρονοδιάγραμμα έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2013  
[Νοέμβριος] 

 

 Σύνδεση 1330 κτιρίων / 3.900 νοικοκυριών 
στην περιοχή επεκτάσεων του δικτύου 

 Κάθε θερμικός υποσταθμός αποτελείται από 
σύνολο οργάνων, συσκευών και εξαρτημάτων ώστε να 
πραγματοποιεί Εναλλαγή θερμότητας, Μέτρηση της 
θερμικής ενέργειας και  Ρύθμιση του παρεχομένου 
θερμικού φορτίου. 

 Από την 1η Μαρτίου 2012 συνδέθηκαν και 

θερμαίνονται με τηλεθέρμανση 1015 κτίρια / 1633 

διαμερίσματα (νοικοκυριά) στην περιοχή του έργου. 



4ο  Υποέργο : Παραγωγή θερμότητας στον ΑΗΣ Καρδιάς 

«Μετασκευές μονάδων ΙΙΙ και IV 
του ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς για την 

παραγωγή  θερμότητας  

100 MWth» 

Λειτούργησε: Οκτώβριος 2012 
 

Οι μονάδες III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς είναι 
λιγνιτικές μονάδες με ατμοστρoβίλους.  

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και 
εγκατάσταση όλου του απαραίτητου 
εξοπλισμού και συστημάτων για την 
παραγωγή πρόσθετης θερμικής ενέργειας , 
με την μορφή υπέρθερμου νερού, από τις 
Μονάδες III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς ισxύος  

50 + 50 MWth 
για το σύστημα Τηλεθέρμανσης 
Πτολεμαΐδας 



Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά αποτελέσματα έργου 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΓΟΥ 
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ : 100 ΜWth 

• ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  CO2 : 19,30 % 



Αποτελέσματα Έργου: Περιβάλλον 

Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ 

 

•Εξασφάλιση συμπληρωματικής / εφεδρικής συμπαραγόμενης θερμότητας, αντί 
πετρελαίου  
•Εξοικονόμηση 5.204 tn πετρελαίου ετησίως, από την υποκατάσταση πετρελαίου του 
λεβητοστασίου αιχμής και τις νέες συνδέσεις 1330 κατοικιών 
 
•Πρόσθετη Μείωση  εκπομπών :  

– CO2 κατά 16.351 tn/έτος 
– SO2 κατά 3,64 tn/έτος 
– CO κατά 2,98 tn/έτος 
– HC κατά 0,99 tn/έτος 
– σωματιδίων κατά 1,49 tn/έτος 

 
•ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ CO2 : 37,3 % , λόγω ενσωμάτωσης των μονάδων ΑΗΣ 
Καρδιάς στο σύστημα τηλεθέρμανσης. 
 
 
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ μετά την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης από 

τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ υπερβαίνει το 36% [Έτος αναφοράς : 1990] 



Αποτελέσματα  Έργου: Εξοικονόμηση Ενέργειας 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΑΥΣΙΜΟΥ των Μονάδων 
του ΑΗΣ Καρδιάς :  

PESRCHP = 18,3% > 10% (Συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας)   

 

δηλαδή με την μετατροπή των μονάδων της ΔΕΗ σε συμπαραγωγικές 
επιτυγχάνεται:  

 

• ορθολογικότερη εκμετάλλευση του λιγνίτη 

 

• αύξηση του ολικού βαθμού απόδοσης των μονάδων του ΑΗΣ 
Καρδιάς, από τις οποίες θα τροφοδοτηθεί η Τηλεθέρμανση 



Κοινωνικά οφέλη του έργου 

o Άμεσα εξυπηρετούμενος πληθυσμός:  

• 1330 νέα, υπό σύνδεση κτήρια, δηλαδή  3817 νοικοκυριά ή 11.451 άτομα 

• Ασφαλής τροφοδοσία θερμότητας στα 13.159 συνδεδεμένα νοικοκυριά (2011) 

• Εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους θέρμανσης – ενίσχυση του οικογενειακού 
εισοδήματος 

o Απασχόληση:  

• Διατήρηση και ενίσχυση των θέσεων εργασίας στην δημοτική επιχείρηση 
Τηλεθέρμανσης  

• Απασχόληση στην κατασκευή των έργων διότι το κόστος εργασίας συμμετέχει 

κατά 35% περίπου στο συνολικό κόστος του έργου 



Οικονομικά οφέλη του έργου 

 

Πρόσθετη εξοικονόμηση συναλλάγματος 2,846 εκ. ευρώ ετησίως, λόγω 

υποκατάστασης πετρελαίου (με διεθνή τιμή (cif) πετρελαίου diesel 
2011=109$/bbl) 

Πρόσθετη αναδιανομή εισοδήματος της τάξης των 4,78 εκ.ευρώ κατά την 

κατασκευή και 1,64 εκ.ευρώ ετησίως κατά την λειτουργία του έργου (με 

συντελεστή εισοδηματικού πολλαπλασιαστή 1,0 για το τοπικό εισόδημα και 
τοπική προστιθέμενη αξία 50%)  

Συμβολή στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, λόγω της ανταγωνιστικής 
τιμής πώλησης  ‘καθαρής’  θερμικής ενέργειας, έναντι της αντίστοιχης 
παραγόμενης από πετρέλαιο.  

Βελτίωση του γενικού επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας των ωφελούμενων 
κατοίκων και της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης της περιοχής  



Ο σχεδιασμός  
Νέες Επενδύσεις _ 2014_Προϋπολογισμός 13.000.000 ευρώ 

ΕΡΓΟ ΦΑΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
« Επέκταση Δικτύου Τηλεθέρμανσης, Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Θερμικών Υποσταθμών Καταναλωτών 

Εργατικών Κατοικιών ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ I, II, III, IV, V και 

οικισμού Ν. Καρδιάς Δήμου Εορδαίας» :  Εγκατάσταση 

αγωγών μήκους 2Χ12.794 μ. και 341 συνδέσεις , για την 
παροχή θερμότητας σε 2500 κατοίκους. 

• Προϋπολογισμός μελέτης 4.970.728  € 
•Εκπονήθηκαν οι μελέτες εφαρμογής 

•Υποβλήθηκαν οι φάκελοι αδειοδοτήσεων  

•Αναμένεται η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ και η έγκριση 
δημοπράτησης του έργου 

«Εγκατάσταση δοχείου αποθήκευσης Θερμότητας 
στην τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας» : Ανέγερση πρόσθετης 
δεξαμενής όγκου 2.000m3  

•Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης 1.900.000 € 

•Εκπονούνται οι μελέτες εφαρμογής 

«Σταθμός Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 1 MWe 

και θερμότητας 6 MWth με χρήση Βιομάζας» :  

πιλοτικό  έργο  

•Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης 5.000.000 € 

•Εκπονήθηκαν οι μελέτες εφαρμογής – κατατέθηκαν οι ι 
φάκελοι αδειοδοτήσεων  

•Εκδόθηκε Προκήρυξη μη δεσμευτικών προσφορών για την 
προμήθεια Βιομάζας 

•Εγκρίθηκε-εκπονείται πρόταση ένταξης στοΤαμείο  Jessica 
για την χρηματοδότηση του έργου 

«Αγωγοί μεταφοράς θερμότητας Τμήμα Β’ και Αντλιοστάσιο 

στην ΑΕΒΑΛ»: διασύνδεση με την Τηλεθέρμανση της 

περιοχής ΑΕΒΑΛ, του ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας , της περιοχής 
εγκατάστασης θερμοκηπίων (ΖΕΘ) και του σταθμού 
συμπαραγωγής με ΒΙΟΜΑΖΑ 

•Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης 1.000.000 € 

•Εκπονήθηκαν οι μελέτες εφαρμογής Εκπονούνται τα 
τεύχη δημοπράτησης 

•Εντάχθηκε προς χρηματοδότησητης ιδίας συμμετοχής στο 
ΕΑΠ/ΤΠΑ 



Σχεδιαζόμενες Επενδύσεις 2014-2020 

Μεγάλα Έργα 
Πτολεμαΐδας  

ΝΕΑΣ Π.Π. 2014-2020 

ΕΡΓΟ 

«Επέκταση ή αυτόνομη τροφοδοσία και 
εγκατάσταση δικτύων τηλεθέρμανσης 
στις κοινότητες του Δήμου Εορδαίας»  

Ενδεικτικό κόστος έργου 80.000.000 ευρώ 

Το έργο αποτελεί επιδίωξη του Δήμου 
Εορδαίας για την εξυπηρέτηση των 12.000 
κατοίκων των 22 κοινοτήτων που αποτελούν 
τον Δήμο Εορδαίας και γειτνιάζουν με 
ορεινούς όγκους. 

• Εκπονήθηκε προμελέτη σκοπιμότητας 
(Σεπτ.2012) 

• Θα εκπονηθούν μελέτες εφαρμογής 
προς  επιλογή της βέλτιστης λύσης 
τροφοδοσίας θερμότητας  

• χρηματοδότηση και σταδιακή υλοποίηση 
του έργου την Προγραμματική Περίοδο 
2014-2020 

 

Βλάστη: 
Αυτόνομη 
Παραγωγή 

Θερμότητας 
με Βιομάζα 

Εγκατεστημένοι 
αγωγοί 

μεταφοράς 
θερμότητας 

Ανατολική 
Εορδαία: 

Αυτόνομη 
Παραγωγή 

Θερμότητας 
με Βιομάζα ή 
Διασύνδεση 

Ανατολική 
Εορδαία: 

Αυτόνομη 
Παραγωγή 

Θερμότητας με 
Βιομάζα ή 

Διασύνδεση 

Νέοι αγωγοί 
μεταφοράς 
θερμότητας 



Σχεδιαζόμενες Επενδύσεις 2014-2020 

Μεγάλα Έργα 
Πτολεμαΐδας  

ΝΕΑΣ Π.Π. 2014-2020 

ΕΡΓΟ 
"Σύνδεση με την νέα Μονάδα ΔΕΗ 

Πτολεμαϊδα V_ αγωγοί 
μεταφοράς και Αντλιοστάσια 

τηλεθέρμανσης" 

Ενδεικτικό κόστος έργου : 7.000.000 ευρώ 

Το έργο εξασφαλίζει την μεταφορά 
θερμότητας με συμπαραγωγή στην 
υπο κατασκευή μονάδα Πτολεμαΐδα 
V, ισχύος 140 MWth που εξασφαλίζει 
επαρκή τροφοδοσία για τον Δήμο 
Εορδαίας. 

 
• Θα εκπονηθούν μελέτες εφαρμογής προς 

υλοποίηση του έργου την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

 



↗ Η ανάπτυξη τοπικών ενεργειακών συστημάτων από την αυτοδιοίκηση, σε όφελος των 
τοπικών κοινωνιών, δικαιώνει τον αναπτυξιακό ρόλο και την ευθύνη των Δήμων στην κοινωνική και 
οικονομική εξέλιξη της χώρας μας. 

↗ Ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης , συστήματα όπως η Τηλεθέρμανση αποτελούν ισχυρό 
αντίβαρο για την βιωσιμότητα των κοινωνιών μας. 

↗ Το εγχείρημα του Δήμου Εορδαίας για την υλοποίηση και ανάπτυξη του συστήματος τηλεθέρμανσης, 

επαληθεύει όλους τους στόχους που τέθηκαν. 

↗ Το έργο αποτελεί μια από τις πρώτες, μεγάλες επενδύσεις της χώρας στα πλαίσια  του ΕΣΠΑ 
που ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν. 

↗ Η συνέργεια της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ με τον Δήμο, σε κάθε 
στάδιο υλοποίησης του έργου, υπήρξε υποδειγματική και αποτελεί παράδειγμα, που μας ενθαρρύνει να 
συνεχίσουμε, ώστε να προσφέρουμε λύσεις και διεξόδους. 

Σήμερα που το έργο λειτουργεί, αποδίδει ολοκληρωμένη στην κοινωνία της Εορδαίας 
μια νέα , μεγάλη υποδομή που μας κάνει όλους υπερήφανους. 

Η Δήμαρχος Εορδαίας 

Βρυζίδου Παρασκευή 



Δήμος Εορδαίας  
Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης 

Ομάδα έργου Δ.Ε.ΤΗ.Π.: 

Καλαϊτζίδου Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύντρια Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

Σταυριαννίδης Ιωάννης, Οικονομολόγος ΜBA, Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος  

Πετρίδης Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός Msc, Προϊστάμενος Τμήματος έργων 

Κοκκίνης Αθανάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιβλέπων 

Λευκόπουλος Ηλίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επιβλέπων 

Πανίδου Λυδία, Πολιτικός Μηχανικός, Επιβλέπουσα 

Σιαμίδης Νικόλαος, Μηχανικό ΕΝ, βοηθός Επιβλέπων 


