
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Μελέτη υποβάλλεται μόνο: 

Α. μετά την σημείωση θέσης μετρητή ή 

Β. όταν υπάρχει ήδη παροχή στο ακίνητο, οπότε ως θέση μετρητή νοείται σημείο όμορο των 

υπαρχόντων μετρητών 

 

Περιεχόμενο φακέλου μελέτης 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑ: απαιτούνται κατόψεις όλων των επιπέδων όδευσης φυσικού αερίου και εγκατάστασης συσκευών 

(ενδεικτικά αναφέρονται: επίπεδο εγκατάστασης μετρητή, επίπεδο εγκατάστασης συσκευής, ενδιάμεσα 

επίπεδα – αν υπάρχουν – από τα οποία γίνεται αλλαγή όδευσης δικτύου ή διάτρηση κάποιου δομικού 

στοιχείου, όδευση από άλλη ιδιοκτησία, κλπ). Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις δυσκολίας αποτύπωσης 

γίνονται αποδεκτές όψεις, λεκτικές περιγραφές επί των σχεδίων όπως και φωτογραφίες.  

Σε περίπτωση που σε κάποιο χώρο υπάρχουν ήδη συσκευές αερίου – μη σχετικές με την παρούσα μελέτη 

– να γίνεται σχετική αναφορά και αποτύπωση αυτών στις κατόψεις. 

Προσοχή στις κατόψεις, όπου απαιτείται, θα πρέπει να αναγράφεται η οδός, η κλίμακα σχεδίασης, ο 

χαρακτηρισμός όλων των χώρων όδευσης και εγκατάστασης αερίου, οι αερισμοί, τα ανοίγματα κλπ.  

Όταν η μελέτη αφορά σε λεβητοστάσια, τα οποία είναι κάτω από οδεύσεις διαφυγής ή όμορα με εισόδους 

διαμερισμάτων ή ακινήτων, θα πρέπει να προσκομίζονται και τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. 

Για πολύ μεγάλα ακίνητα, για να μη δημιουργείται πρόβλημα με την κλίμακα σχεδίασης, θα είναι αποδεκτά 

και τοπογραφικά, στα οποία όμως θα αποτυπώνονται μόνο εξωτερικές οδεύσεις. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: η τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται σε κάθε μελέτη θα πρέπει να αναγράφει 

τα στοιχεία και δεδομένα της μελέτης που αφορά. Σχετικά με τα γενικά στοιχεία που πιθανόν θέλετε να 

περιγράψετε παρακαλούμε όπως αναφέρεστε στο ισχύον ΦΕΚ με το οποίο πραγματοποιήσατε την μελέτη 

και αναλύετε μόνο πιθανές αποκλίσεις ή διευκρινίσεις.  



 

Κατ' ελάχιστον η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να αναφέρει σαφώς πλήρη διεύθυνση ακινήτου, είδος 

ακινήτου (μονοκατοικία/πολυκατοικία, κλπ.), αριθμό ΗΚΑΣΠ, υλικό κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης, 

τρόπο σύνδεσης, τύπο συσκευής, πλήθος μετρητών, πυροπροστασία, δοκιμές, καπνοδόχο αερισμό, 

επιπλέον αναφορές εάν απαιτείται για δουλεία, υπεύθυνες δηλώσεις, συμβόλαια, κλπ. Στην αναφορά των 

συσκευών παρακαλούμε όπως αναγράφεται το φορτίο έκαστης συσκευής όπως και το συνολικό φορτίο 

που έχετε υπολογίσει μετά τον ταυτοχρονισμό.  

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ: στο αξονομετρικό θα πρέπει να σημειώνονται όλες οι αλλαγές όδευσης - ανεξαρτήτως 

τρόπου υπολογισμού, όλα τα εξαρτήματα, οι συσκευές και ο τρόπος σύνδεσης αυτών με καπνοδόχο, εάν 

αυτό απαιτείται. Επίσης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι καπνοδόχοι αν απαιτούνται. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον  

α. αναλυτικό υπολογισμό δικτύου,  

β. λίστα εξαρτημάτων,  

γ. αλλαγές όδευσης,  

δ. πτώση πίεσης και  

ε. υπολογισμό καπνοδόχου ή manual κατασκευαστή (για όλες τις συσκευές που στο ΦΕΚ976 απαιτείται 

υπολογισμός καπνοδόχου). Ο υπολογισμός του δικτύου για ονομαστική τιμή πίεσης 25mbar είναι 

αποδεκτός για ΔΡ ≤ 2 mbar, ενώ για δίκτυα με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 25 mbar, η συνολική 

πτώση πίεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της πίεσης λειτουργίας. Οι υπολογισμοί θα γίνεται 

αποδεκτοί είτε έχουν πραγματοποιηθεί μέσω υπολογιστικού προγράμματος είτε χειρόγραφα.  

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά ή δυσλειτουργία προκύψει από 

λάθος υπολογισμούς του Μελετητή Μηχανικού. 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υποβάλλονται σε 2 αντίγραφα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η μελέτη θα πρέπει να συντάσσεται για το φορτίο που έχει αιτηθεί ο πελάτης, σε περίπτωση 

απαίτησης τροποποίησης αυτού θα πρέπει να ενημερωθεί η ΔΕΔΑ. 

 

 

 


