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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: «Εργασίες επανέλεγχου στεγανότητας σωληνώσεων των εσωτερικών εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου»

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  αφορά  την  εκτέλεση  εργασιών  επανέλεγχου  στεγανότητας
σωληνώσεων  των  εσωτερικών  εγκαταστάσεων  φυσικού  αερίου  και  έκδοσης   πιστοποιητικού
επανελέγχου σε όλα τα σχολικά κτίρια και σε όλα τα δημοτικά κτίρια με καύσιμο φυσικό αέριο ,
σύμφωνα  με το κεφάλαιο 12 του «Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού
Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» Αριθ. Δ3/Α΄/οικ.6598, ΦΕΚ 976 Β΄/28-03-2012,
διότι παρέρχεται ο χρόνος επανελέγχου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ Β’ 976/28.03.2012), πρέπει να μεριμνάτε η διενέρ-
γεια ελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων και έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού κάθε τέσ-
σερα (4) έτη. Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
(ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018), αποτελεί μέρος της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής φυσικού αε-
ρίου,  ο  δειγματοληπτικός  έλεγχος  σε εσωτερικές  εγκαταστάσεις  για  τις  οποίες  έχει  παρέλθει
διάστημα άνω των τεσσάρων (4) ετών από την πρώτη ενεργοποίηση της Εσωτερικής Εγκατάστα-
σης.

Σύμφωνα με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ο επανέλεγχος απευθύνεται σε εγκαταστάτες φυσικού αερίου
που κατέχουν την οριζόμενη από το νόμο άδεια (εργοδηγό υδραυλικό ή μηχανικό κατάλλη-
λης ειδικότητας) για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και την έκδοση του σχετικού
πιστοποιητικού στεγανότητας.

Το πιστοποιητικό θα παραμένει στο αρχείο του Καταναλωτή και θα πρέπει να επιδεικνύεται 
στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εφόσον ζητηθεί.

Επίσης θα φέρει πλήρεις στοιχεία της κάθε εγκατάστασης, όπως Κωδικός ΗΚΑΣΠ, Κωδι-
κός παροχής ΠΕ, Επωνυμία, Ταχ. Δ/σνη, κ.α., ειδάλλως δεν θα γίνεται αποδεκτό από την
υπηρεσία.

Όλα τα πιστοποιητικά θα προσκομιστούν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή
στην ΕΔΑΘΕΣΣ καθώς και στο Τμήμα Συντηρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  



Η ενδεικτική  τιμή για τις   συγκεκριμένες   εργασίες    ανέρχεται  σε τριάντα  Eυρώ (30€) ανά
τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ.

Η   κατάσταση  με  την  σχετική  λίστα  των  σχολικών  κτιρίων  και  των  δημοτικών  κτιρίων
αναφέρεται στο σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.

Το  κόστος  των  παραπάνω δεν  υπερβαίνει  το  ποσό  των  5.010,00 €  χωρίς  ΦΠΑ (6.212,40  €
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τους   κωδικούς  Κ.Α. 30.7331.094
με το ποσό των  3.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%) και
τον   κωδικό   Κ.Α.  30.7331.103 με  το  ποσό  των   2.010,00  €   χωρίς  ΦΠΑ  (2.492,40  €
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%) και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του «Συντήρηση
και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων  σχολικών κτιρίων όλων των δημοτικών ενοτήτων του
έτους 2022» και του  «Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων και
κοινόχρηστων χώρων  όλων των δημοτικών ενοτήτων του  2022».
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