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Η ΔΕΗ αναβαθμίζει τις μονάδες 3&4 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΕΤΟΙΜΗ Η ΔΕΥΑΚ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΥΧΟΝ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Δελτίο Τύπου
Όπως ενημερωθήκαμε επισήμως από τη ΔΕΗ, προγραμματίστηκε εκ μέρους
της η υλοποίηση εργασιών περιβαλλοντικής αναβάθμισης των μονάδων 3 και 4 του
ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.
Επειδή από τις παραπάνω μονάδες τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια η
Τηλεθέρμανση Κοζάνης ζητήσαμε από τη ΔΕΗ οι εργασίες αυτές να γίνουν, αν είναι
δυνατόν, σε χρονική περίοδο κατά την οποία δεν λειτουργεί η Τηλεθέρμανση (μεταξύ
Άνοιξης και Φθινοπώρου). Όπως μας γνωστοποιήθηκε από τη ΔΕΗ κάτι τέτοιο δεν
είναι τελικά εφικτό, λόγω του δικού της προγραμματισμού, η υλοποίηση του οποίου
έχει ήδη δρομολογηθεί.
Σε ό,τι αφορά τις εργασίες περιβαλλοντικής αναβάθμισης των μονάδων 3 και
4 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου που μας ενδιαφέρουν, αυτές ίσως δημιουργήσουν κάποιο
έλλειμμα θερμικού φορτίου, το οποίο η ΔΕΥΑΚ θα καλύψει με τη χρήση του
Λεβητοστασίου Αιχμής που διαθέτει στις εγκαταστάσεις της.
Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής (αυξημένη
ζήτηση), και ιδιαίτερα κατά το διάστημα από τις 15-12-2016 έως και τις 15-2-2017,
εάν και εφόσον παρουσιαστεί κάποιο έκτακτο γεγονός, όπως είναι για παράδειγμα η
βλάβη κάποιας απ΄ τις λειτουργούσες μονάδες της ΔΕΗ, το λεβητοστάσιο αιχμής της
ΔΕΥΑ Κοζάνης να μην μπορεί να καλύψει στο σύνολο της την απαιτούμενη
θερμότητα.
Για το λόγο αυτό με επίσημο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας
Τηλεθέρμανσης της ΔΕΥΑΚ ενημερώσαμε από τις 18-10- 2016 όλους τους
υπεύθυνους ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Νοσοκομεία, Σχολεία, Δημόσιες και Δημοτικές
Υπηρεσίες), ότι καλό θα ήταν να μεριμνήσουν για ετοιμότητα της χρήσης και δικών
τους, άλλων, μέσων θέρμανσης (π.χ. πετρέλαιο), και μόνο, επαναλαμβάνουμε, τις
περιόδους αυξημένης ζήτησης, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη.
Με το έγγραφο αυτό γινόταν απολύτως ξεκάθαρο πως η Τηλεθέρμανση
Κοζάνης δεν πρόκειται ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ κατά την
τρέχουσα χειμερινή περίοδο.
Όπως έχουμε πληροφορηθεί, οι υπεύθυνοι αρκετών δημόσιων κτιρίων
μερίμνησαν ήδη για την προμήθεια πετρελαίου, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για κάθε
ενδεχόμενο, κάτι που ελπίζουμε να πράξουν και οι υπόλοιποι.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει κατά τη διάρκεια της φετινής λειτουργίας
της τηλεθέρμανσης η ΔΕΥΑΚ αφενός θα φροντίσει να διατηρήσει στην καλύτερη
δυνατή λειτουργία το όλο σύστημα και αφετέρου θα ενημερώνει άμεσα και έγκυρα
τους καταναλωτές, έτσι ώστε με τη συνεργασία και τη συνδρομή όλων μας να μην
υπάρξουν προβλήματα και αν υπάρξουν να αντιμετωπιστούν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο.

