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Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στο φύλλο της 12.07.2022 την παρακάτω ανακοίνωση 
: 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
Γνωστοποιείται  στο  κοινό  ότι για  να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες 
του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής : 

 
 
1) Την Τετάρτη 13-07-2022 : 

 
Α) Από ώρα 08:15 πμ έως 10:15 πμ στις παρακάτω περιοχές : 
Τέροβο πέριξ της οικίας κ. Σπύρου Κιτσαρά. 
 
Β) Από ώρα 10:30 πμ έως 11:15 πμ στις παρακάτω περιοχές : 
Αγία Τριάδα Δωδώνης. 
 
Γ) Από ώρα 10:30 πμ έως 11:30 πμ στις παρακάτω περιοχές : 
Βαρλαάμ Δωδώνης. 
 
Δ) Από ώρα 12:00 μμ έως 13:30 μμ στις παρακάτω περιοχές : 
Ραβένια Δωδώνης. 
 
Ε) Από ώρα 14:30 μμ έως 15:30 μμ στις παρακάτω περιοχές : 
Αβγό. 
 
ΣΤ) Από ώρα 08:30 πμ έως 12:30 μμ στις παρακάτω περιοχές : 
Καπέσοβο, Βραδέτο, Τσεπέλοβο, Σκαμνέλι. 
 
2) Την Παρασκευή 15-07-2022 : 
 
Α) Από ώρα 08:00 πμ έως 10:30 πμ στις παρακάτω περιοχές : 
Μεγάλο Περιστέρι και στους οικισμούς Μηλέων, Καστρί, Καρυόφυτο και Αμπελάκια. 



 

 
Β) Από ώρα 11:00 πμ έως 11:30 πμ στις παρακάτω περιοχές : 
Μέτσοβο πέριξ της επιχείρησης τυροκομείου Ίδρυμα Τοσίτσα – Αγία τριάδα. 
 
Γ) Από ώρα 12:00 μμ έως 13:00 μμ στις παρακάτω περιοχές : 
Μέτσοβο στον συνοικισμό Αγίου Χαράλαμπου  πέριξ του ξενοδοχείου Mari. 
  
Δ) Από ώρα 13:30 μμ έως 15:00 μμ στις παρακάτω περιοχές : 
Μέτσοβο στον συνοικισμό Αγίου Δημητρίου πέριξ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου 
έως τo εργοστάσιο βαρελοποιίας  κ. Γκίνα. 
 
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης 
των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα 
δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι  για 
λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του 
δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω 
αναπόφευκτες διακοπές. 
 
 
 
Από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.   
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