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Αντικείμενο Ομάδων Υπηρεσιών T010 και S010 
 
Α] Στην ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ T010 - Υπηρεσία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Εργασιών και 

Υλικών Δικτύου Φυσικού Αερίου, το αντικείμενο αφορά τις υπηρεσίες: 

1) Επιθεωρητή Εργασιών και Υλικών 

2) Ελεγκτή Εργασιών Χαμηλής Πίεσης,  

3) Ελεγκτή Εργασιών Μέσης Πίεσης  

4) Ελεγκτή Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Διανομής. 

 

Πιο αναλυτικά, το αντικείμενο της συγκεκριμένης Ομάδας Υπηρεσίας καλύπτει στο σύνολό της 

τις εξής δραστηριότητες:  

 

1) Υπηρεσίες Επιθεωρητή για τις Δραστηριότητες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third 

Party Inspection) Εργασιών και Υλικών για την κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού 

αερίου Μέσης Πίεσης (χάλυβα) και Χαμηλής Πίεσης (χάλυβα και πολυαιθυλένιο) καθώς 

και για την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών και παροχετευτικών στηλών. 

 

2) Υπηρεσίες Ελεγκτή Εργασιών Χαμηλής Πίεσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις 

δραστηριότητες του ελέγχου έργων κατασκευής δικτύου χαμηλής πίεσης PE 4 bar, 

παροχετευτικών αγωγών (service line), παροχετευτικών στηλών (riser), σημείων 

παράδοσης (gas points), καθώς και σχετικών έργων αποκατάστασης και την Επίβλεψη:  

α) Εργασιών δικτύων χαμηλής πίεσης (ενδεικτικά εργασίες εκσκαφής, 
εγκατάστασης, επιχωμάτωσης αγωγών), 

β) Εργασίες εκτέλεσης (παραλαβής ) υδραυλικών/πνευματικών δοκιμών, 

γ) Εργασίες κατασκευής παροχετευτικών αγωγών οικιακών ή βιομηχανικών 
καταναλωτών (εγκατάσταση, δοκιμές), 

δ) Εργασίες κατασκευής παροχετευτικών στηλών (εγκατάσταση, δοκιμές), 

ε) Έλεγχος – Έγκριση - Πιστοποίηση Τεχνικών Φακέλων Έργων λειτουργικές 
ρυθμίσεις στους σταθμούς Μ/Ρ. 

 

3) Υπηρεσίες Ελεγκτή Εργασιών Μέσης Πίεσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις 

δραστηριότητες του ελέγχου έργων κατασκευής δικτύου μέσης πίεσης Steel 19 bar και 

την Επίβλεψη: 
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α) Εργασιών δικτύων μέσης πίεσης (ενδεικτικά εργασίες εκσκαφής, 
εγκατάστασης, επιχωμάτωσης αγωγών), 

β) Εργασίες εκτέλεσης (παραλαβής ) υδραυλικών/πνευματικών δοκιμών, 

γ) Εργασιών χαμηλής πίεσης, με βάση τις ανάγκες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 

 

4) Υπηρεσίες Ελεγκτή Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Διανομής, οι οποίες 

περιλαμβάνουν ελέγχους λειτουργίας και συντήρησης στα Δίκτυα Διανομής, 

προγραμματισμένους και έκτακτους. Ενδεικτικά: 

α) Έλεγχοι και απενεργοποιήσεις μετρητών (αιτήματα Πελατών, Χρηστών 
Διανομής) 

β) Έλεγχοι και (επαν)ενεργοποιήσεις μετρητών   

γ) Έλεγχοι διαρροών φυσικού αερίου  

δ) Έλεγχοι και συνδέσεις (νέα σημεία, δίκτυα)  

ε) Έλεγχοι και αποκαταστάσεις/συντηρήσεις Σταθμών GRM/IRI, βανών, 
βανοστασίων, ερμαρίων 

στ) Έλεγχοι και μετρήσεις καθοδικής προστασίας. 

  



 

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Β] Στην ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ S010 - Υπηρεσία Επιθεώρησης Ύπαρξης Πιστοποιητικού 

επανελέγχου Στεγανότητας Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου,  το αντικείμενο 

αφορά τις υπηρεσίες: 

1) Επιθεωρητή Ύπαρξης Πιστοποιητικού επανελέγχου Στεγανότητας Εσωτερικών 

Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 

2) Ελεγκτή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων  

3) Ελεγκτή χωροθέτησης Μετρητών Δικτύου Διανομής  για Νέες Συνδέσεις. 

 

Πιο αναλυτικά, το αντικείμενο της συγκεκριμένης Ομάδας καλύπτει στο σύνολό της τις εξής 

δραστηριότητες:  

 
1) Υπηρεσίες Επιθεωρητή, για τις δραστηριότητες ελέγχου ύπαρξης πιστοποιητικού 

επανελέγχου στεγανότητας των εσωτερικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεων) Φυσικού 

Αερίου στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

2)  Υπηρεσίες Ελεγκτή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων για τις δραστηριότητες διαχείρισης 

φακέλων εσωτερικών εγκαταστάσεων και πιο συγκεκριμένα: 

α) τη θεώρηση μελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων σε αυτόνομες οικιακές 

θερμάνσεις  

β) τον έλεγχο εσωτερικών εγκαταστάσεων σε αυτόνομες οικιακές θερμάνσεις  

γ) την έκδοση άδειας χρήσης σε αυτόνομες οικιακές θερμάνσεις. 

 

3)  Υπηρεσίες Ελεγκτή Χωροθέτησης Μετρητών Δικτύου Διανομής για Νέες Συνδέσεις για 

τις δραστηριότητες διενέργειας ελέγχων χωροθέτησης μετρητών για νέες συνδέσεις σε 

αυτόνομες οικιακές θερμάνσεις.  

 


