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ΚΕΙΜΕΝΟ
ταl στο κοινό ότι για να εκτελεστούν απαραΙτητες τεχνικές εργασίες του
, θα γίνει διακοπή ηλεκτρΙκού ρεύματος ως εξής:

Από ώ π ω Ο • π 10' Λεωφ. Δωδώνης οπό το
ύψος της μβολης με οδό Σάββο Νικολότου (προς ΣεισμάπληktO) έως την συμβολή με οδό βελισσορΙου,
οδοί Δελμού υ, Νόξου, Μπαρκο, ΦΙλιππ,άδος και παρόδοuς.

Β Από ώ η ω π n 10 ' Μεγ. ΑλεξανδροΙ) στο
ύψος της KΚλησfoς των Αγίων Αποστόλων και οτις οδούς ΆΡΤΓJ<;, Πρεβέζης, Αδαμlδοu, ΔημΟuλlτσα
Πατατούκα, ελλών, Γαζή KOIπαρόδους.

Γ Από • :1 έω £ Ι : Σταν δρόμο από
Ανατολή πρ ς Κοτσικα επl της αδού ΠαπανασrnσloI) στα ύψος της επιχεlρησης Φοίιρνου «Μαριανθπ" Kolστις
οδούς Αθην ς, Γκούρας και πορόδους.

Περίληψη: ημοσίευση ονοκοlνωσης διακοπης ρεύματος.

ε να δημοσιεύσετε στο φύλλο της 01.07.2017 την παρακάτω ανακοΙνωση.

1 Τ ν

: nρω-rόnοnna.-
ο : Κήπαl, Νεγόδες,

• Κάτω Λoψlσrn πέριξ

: Αγ. Ιωάννης πέρΙξ του

Αν οι εργα ες τελειώσουν νωρίτερο το ρεύμα θα ξoνoδoθεl πριν από το χράνα ληξης των διακοπών παυ
αναφέροντο πια πόνω. Γι' αυτά το λάγο οι εγΚαταοτόσεις κοι το δίκτuα της ΔΕΗΑΕ, θο πρέπει νο θεωρο"ντοl
ότι έΧουν σ νέχεια ρεύμα. 'Ετσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε ογα/Υο"ς ή άλλα
στοιχεlα του δlκτ"ου ακόμα κι αν βρίσκοντοι καταγής γιατl υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατuxημάτων. Ζητάμε
την κατανά των κστοναλα/τών μας για ης παραπάνω αναπόφευκτες δlοκοπές.

Από την ΔΕΔΔΗΕΑ.Ε.
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