Αναστέλλεται η κατασκευή της
Πτολεμαΐδας 5 για 30 ημέρες
Αναστέλλονται, για προληπτικούς λόγους, οι κατασκευαστικές
εργασίες στο εργοτάξιο της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα 5»
της ΔΕΗ, για διάστημα 30 ημερών, όπως ανακοίνωσε χθες ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος
Χαρδαλιάς, στα πλαίσια της καθημερινής ενημέρωσης τον πολιτών
για την εξέλιξη του κορωνοϊού στη χώρα.
H απόφαση για την αναστολή των εργασιών ελήφθη από την
Πολιτική Προστασία με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας
στην περιοχή αν και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του
ypodomes.com, στο εργοτάξιο δεν καταγράφηκε κανένα
επιβεβαιωμένο κρούσμα ενώ -προ της αναστολής- είχε ληφθεί μία
σειρά μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, μεταξύ των
οποίων η -κατά το δυνατό- αραίωση των συνεργείων, η προσωρινή
απομάκρυνση του προσωπικού που ανήκει στις ομάδες υψηλού
κινδύνου, οι τακτικές απολυμάνσεις των χώρων, το κλείσιμο του
εστιατορίου κ.ά.
Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές της ΔΕΗ, η ευθύνη της
λειτουργίας του εργοταξίου ανήκει αποκλειστικά στην ανάδοχο
εταιρεία και εποπτεύεται από την Επιχείρηση.

Που βρίσκει το έργο το «πάγωμα» των εργασιών
Το έργο σήμερα βρίσκεται προ της ολοκλήρωσης των εργασιών
κατασκευής, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες εργασίες δοκιμών ενώ
εκκρεμούν κάποιες τελευταίες παραδόσεις εξοπλισμών.
Από πλευράς ροής χρηματοδότησης, έχει τιμολογηθεί περίπου το
90% του έργου, προσεγγίζοντας πλέον τα 1,2 δισ. ευρώ. Με βάση
το χρονοδιάγραμμα που ίσχυε προ της κρίσης του κορωνοϊού, η
συμβατική παράδοση του έργου -συνυπολογίζοντας τους παράγοντες
που επιδρούσαν ούτως ή άλλως στη εξέλιξη του έργουτοποθετούνταν στο τέλος του 2021.

Σημειώνεται βέβαια ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που
επικρατούν, υπήρχε ήδη επιβράδυνση στην κατασκευή, δεδομένου
ότι ένα τέτοιου είδους έργο έχει άμεσες διασυνδέσεις και με
διεθνείς οίκους εφόσον -πέραν των Ελλήνων- στο έργο
απασχολούνται έως και 80 ξένοι τεχνικοί (σ.σ. από εταιρείες
που συμμετέχουν στο έργο όπως η Hitachi Ιαπωνίας, η Hitachi
Ιταλίας, η Hamon κ.ά.), με κάποιους από τους οποίους να
προέρχονται από τη γειτονική Ιταλία, η οποία δέχεται ιδιαίτερα
βαρύ πλήγμα από την πανδημία.

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτ. Μακεδονία
Ίδιες πηγές της Επιχείρησης υπογραμμίζουν, επίσης, σε ό,τι
αφορά στη λειτουργία των Μονάδων της ΔΕΗ στην περιοχή, αυτή
συνεχίζεται απρόσκοπτα τις τελευταίες εβδομάδες με το
προσωπικό που έχει οριστεί ως κρίσιμο και το υπόλοιπο
υποστηρικτικό προσωπικό εναλλάσσεται σε εβδομαδιαίες βάρδιες.
Τέλος, ανέφεραν πως η ΔΕΗ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
για την προστασία των εργαζομένων της σε σχέση με την
απολύμανση, τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και τον τρόπο
προσέλευσής τους στην εργασία, προκειμένου να διασφαλίσει την
ομαλή τροφοδοσία του συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας.

