Η Εταιρεία ΔΕΔΑ Α.Ε. (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία) στα πλαίσια των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης μεριμνά για την τήρηση των
προβλεπόμενων στον κανονισμό λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης και
χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου (ΦΕΚ 1712β’/2006) και ειδικότερα:
• Ελέγχει ότι τα δίκτυα αερίου και ο εξοπλισμός τους (βάνες απομόνωσης, φρεάτια βανών,
πινακίδες σήμανσης, υπόγειοι και υπέργειοι σταθμοί ρύθμισης κ.λπ.) είναι σε καλή κατάσταση.
• Ελέγχει να μην γίνονται κατασκευές πλησίον των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου χωρίς
προηγούμενης ειδοποίησής του.
• Ελέγχει ότι δεν θα προκληθεί ζημιά και ούτε θα διατρέξουν κίνδυνο στο μέλλον τα δίκτυα
αερίου και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις εξ αιτίας των εκτελουμένων εργασιών τρίτων.
• Ελέγχει ότι οι κατασκευές, από τρίτους τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας σύμφωνα
με τον νόμο από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
• Ελέγχει ότι η πρόσβαση στα δίκτυα αερίου και στο βοηθητικό εξοπλισμό δεν θα
καταστρατηγηθεί από τρίτους.
• Συνεργάζεται με τους ΟΚΩ, Δημοτικές και Δημόσιες Αρχές που σχετίζονται με «Αιτήσεις
Παροχών» πολιτών και εκτελούν κατασκευαστικά έργα.
• Ενημερώνει τις δημόσιες και δημοτικές αρχές που εκδίδουν πολεοδομικές άδειες για τη θέση
των δικτύων διανομής φυσικού αερίου.
• Συνεργάζεται με τους εργολάβους ή τις δημόσιες αρχές που προγραμματίζουν να εκτελέσουν
έργα και ζητούν πληροφορίες για τη θέση των αγωγών, και να τους ενημερώνει για τα μέτρα
ασφαλείας που πρέπει να λάβουν.

ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ!

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενημερώστε τη Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης της ΔΕΔΑ Α.Ε. για τη φύση
και την έκταση των εργασιών και ενημερωθείτε για την ύπαρξη δικτύου διανομής
Φυσικού Αερίου. Εάν δεν έχετε έγγραφη άδεια από τη ΔΕΔΑ Α.Ε. δεν μπορείτε να
προχωρήσετε σε καμία εργασία.
Μετά την έκδοση της άδειας, ομάδα τεχνικών είναι υποχρεωτικό να παρευρίσκεται
καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σας για να εγγυηθεί την ασφάλεια
λειτουργίας του δικτύου. Τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη των εργασιών
πρέπει να ενημερώσετε για την ημέρα και ώρα έναρξης τους το Κέντρο
Λειτουργίας και Συντήρησης που θα έχει υποδειχθεί από τη ΔΕΔΑ.
Σε περίπτωση που οι εργασίες σας είναι σε εξέλιξη και διαπιστώσετε ύπαρξη δικτύου
φυσικού αερίου ή σχετικού υπέργειου εξοπλισμού ενημερώστε αμέσως τη ΔΕΔΑ και
διακόψτε τις εργασίες σας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ

Αν αποξηλώσετε πινακίδες σήμανσης ή στύλους Καθοδικής Προστασίας,
προστατεύστε τις πινακίδες και ενημερώστε τη ΔΕΔΑ. Δεδομένου ότι η ακριβής
θέση των πινακίδων και στύλων εξασφαλίζεται μόνο από τους τεχνικούς της ΔΕΔΑ,
μην προχωράτε σε επανατοποθέτηση χωρίς την παρουσία τεχνικού της ΔΕΔΑ.
Αν χτυπήσατε αγωγό ή καλώδιο διακόψτε άμεσα την εκσκαφή και μην προβαίνετε
σε καμία επανεπιχωμάτωση. Ενημερώστε αμέσως τη ΔΕΔΑ.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΑ

Αν ανιχνεύσετε οσμή αερίου κατά τη διάρκεια των εργασιών σας ή αν προκαλέσατε
διαρροή αερίου:
Σταματήστε την εργασία και τις μηχανές.
Ενημερώστε αμέσως τη ΔΕΔΑ στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 11 711.
Απομονώστε/περιφράξτε την επικίνδυνη περιοχή.
Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης και τα εύφλεκτα υλικά.
Μην επιτρέπετε το κάπνισμα στο συγκεκριμένο χώρο.
Απομακρύνετε τους εργαζόμενους και οποιονδήποτε άλλο.
Αν είναι απαραίτητο, διακόψτε την κυκλοφορία.
Ειδοποιήστε την Αστυνομία, Τηλ.: 100, ή τηλεφωνήστε στον αριθμό εκτάκτου
ανάγκης 112.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΑ
Σε περίπτωση ανάφλεξης του αερίου:
Απομακρύνετε τους εργαζόμενους και οποιονδήποτε άλλο.
Ειδοποιήστε την Πυροσβεστική Τηλ.: 199, ή τηλεφωνήστε στον αριθμό
εκτάκτου ανάγκης 112.
Ενημερώστε αμέσως τη ΔΕΔΑ στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 11 711.
Μη προσπαθήσετε να σβήσετε τη φωτιά.
Πάρτε μέτρα για να αποτρέψετε την έκταση της.
Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα υλικά.
Μην ανοίγετε φρεάτια, μην εισέρχεστε εντός.
Μην χειρίζεστε βάνες αερίου.

