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Υφιστάμενη κατάσταση στο σύνολο 
της χώρας 

(1) Υπάρχουν δίκτυα διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης 
που λειτουργούν σε 11 μεγάλες πόλεις και ΒΙ.ΠΕ. και 
έχουν συνολικό μήκος ~510 χλμ.  

 

(2) Στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ 
περιλαμβάνεται η πύκνωση των υφιστάμενων δικτύων 
διανομής σε 11 πόλεις καθώς και η εγκατάσταση 
δικτύων διανομής σε 7 νέες πόλεις.  

Στις νέες πόλεις περιλαμβάνονται και 5 που θα 
τροφοδοτηθούν με μεταφορά του αερίου σε αυτές με 
βυτία  (CNG). 

 



Υφιστάμενη κατάσταση στην 
Περιφ. Ανατ. Μακεδ. & Θράκης 

 
Σύνολο Περιφέρειας: 147 χλμ. Μέση :117,5χλμ. Χαμηλή: 29,5χλμ. 

 
Αναλυτικά:  
 Νομός Έβρου: 27,5χλμ (23,9χλμ μέση, 3,6χλμ χαμηλή), από τα 

οποία 611μ δίκτυο χαμηλής πίεσης στην Αλεξανδρούπολη. 
 Νομός Ροδόπης: 24,0χλμ (13,1χλμ μέση, 10,9χλμ χαμηλή), από τα 

οποία 1.470μ δίκτυο χαμηλής πίεσης στην Κομοτηνή.  
 Νομός Ξάνθης: 39,9χλμ (33,45χλμ μέση, 6,43χλμ χαμηλή), από 

τα οποία 2.382μ δίκτυο χαμηλής πίεσης στην Ξάνθη.  
 Νομός Καβάλας: 11,7χλμ (10,0χλμ μέση, 1,7χλμ χαμηλή), χωρίς 

δίκτυο στην Καβάλα. 
 Νομός Δράμας: 44,0χλμ (37,0χλμ μέση, 6,95χλμ χαμηλή), από τα 

οποία 2.132μ δίκτυο χαμηλής πίεσης στη Δράμα.  
 
 



Στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ περιλαμβάνεται η πύκνωση 
των υφιστάμενων δικτύων διανομής στις 4 πόλεις καθώς και η 
εγκατάσταση δικτύων διανομής σε 2 πόλεις χωρίς δίκτυο, την 
Ορεστιάδα και την Καβάλα. Η Ορεστιάδα θα τροφοδοτηθεί με 
μεταφορά του φυσικού αερίου σε βυτία  (CNG). 
• Η συνολική δαπάνη εκτιμάται σε 56.563.974€, από την οποία η 

δημόσια δαπάνη εκτιμάται σε 29.608.416€ και η  ιδιωτική δαπάνη 
(ΔΕΔΑ) σε 26.955.558€.  

• Τα έργα εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2019 και θα 
ολοκληρωθούν στο τέλος του 2023.  

• Η τιμή στόχος για το νέο μήκους δικτύου είναι 493χλμ., από τα 
οποία 485χλμ δίκτυο χαμηλής πίεσης και ~9χλμ δίκτυο μέσης 
πίεσης με 9 νέους σταθμούς διανομής 19/4.  

• Η τιμή στόχος για τον αριθμό νέων συνδέσεων είναι 11.423. 

Πρόγραμμα  ανάπτυξης στην  
Περιφ. Ανατ. Μακεδ. & Θράκης (1) 



Αναλυτικά τα έργα κατασκευής αφορούν: 
• Ορεστιάδα: 1 σταθμόCNG. 59,57χλμ δίκτυο χαμηλής πίεσης. 1.313 

μετρητές. 4 σταθμούς για βιομηχανικούς πελάτες. 
• Αλεξανδρούπολη: 2 σταθμούς διανομής 19/4. 88,902χλμ χαμηλής πίεσης 

και 25μ δίκτυο μέσης πίεσης. 2.418 μετρητές. 13 σταθμούς για 
βιομηχανικούς πελάτες.  

• Κομοτηνή: 2 σταθμούς διανομής 19/4. 79,335χλμ δίκτυο χαμηλής πίεσης 
και 605μ δίκτυο μέσης πίεσης. 2.861 μετρητές. 4 σταθμούς για 
βιομηχανικούς πελάτες. 

• Ξάνθη: 2 σταθμούς διανομής 19/4. 85,035χλμ δίκτυο χαμηλής πίεσης. 2.073 
μετρητές. 3 σταθμούς για βιομηχανικούς πελάτες. 

• Καβάλα: 2 σταθμούς διανομής 19/4. 59,858χλμ δίκτυο χαμηλής πίεσης και 
5,850χλμ δίκτυο μέσης πίεσης. 765 μετρητές.  5 σταθμούς για 
βιομηχανικούς πελάτες. 

• Δράμα: 1 σταθμός διανομής 19/4. 111,802χλμ δίκτυο χαμηλής πίεσης και 
2,020χλμ δίκτυο μέσης πίεσης. 1.993 μετρητές. 4 σταθμούς για 
βιομηχανικούς πελάτες. 

 
 

Πρόγραμμα  ανάπτυξης στην  
Περιφ. Ανατ. Μακεδ. & Θράκης (2) 



Νέο δίκτυο Ορεστιάδας. Τροφοδοσία με CNG 



Υφιστάμενο δίκτυο Αλεξανδρούπολης.  



Υφιστάμενο & νέο δίκτυο Αλεξανδρούπολης  

Από τα εικονιζόμενα «δέντρα» θα κατασκευαστούν 70,2 χλμ αγωγών.  



Υφιστάμενο δίκτυο Κομοτηνής  



Υφιστάμενο & νέο δίκτυο Κομοτηνής 

Από τα εικονιζόμενα «δέντρα» θα κατασκευαστούν 61,57χλμ αγωγών.  



Υφιστάμενο δίκτυο Ξάνθης 



Υφιστάμενο & νέο δίκτυο Ξάνθης 

Από τα εικονιζόμενα «δέντρα» θα κατασκευαστούν 69,75χλμ αγωγών.  



Υφιστάμενο δίκτυο νομού Καβάλας 



Νέο δίκτυο Καβάλας 

Από τα εικονιζόμενα «δέντρα» θα κατασκευαστούν 38,19χλμ αγωγών.  



Υφιστάμενο δίκτυο νομού Δράμας 



Υφιστάμενο & νέο δίκτυο Δράμας 

Από τα εικονιζόμενα «δέντρα» θα κατασκευαστούν 94,80χλμ αγωγών.  



Ενδεικτικά στοιχεία του τρόπου 
ανάπτυξης (κατασκευής) των δικτύων 

σε κάθε πόλη 

(1) Μέσο μήκος πλήρως εγκατεστημένου δικτύου 
διανομής: 60μ/ημέρα/συνεργείο.  

(2) Μέσο πλήθος εγκατάστασης παροχών: 3 
παροχές/ημέρα/συνεργείο. 

(3) Περίοδος ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων του 
δικτύου: 2019 – 2021. 

(4) Περίοδος εγκατάστασης συνδέσεων: 2019 - 2023 

 



Το δίκτυο 
διανομής 
διέρχεται 
σταδιακά 
από όλους 

σχεδόν τους 
δρόμους της 

πόλης  

Κωδικοποίηση δικτύου για τις ανάγκες λειτουργίας & συντήρησης 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 1530/2006 



Παροχετευτικός αγωγός/Παροχετευτική γραμμή 

Αγωγός διανομής 

Κουτί εισόδου στο 
κτήριο/μέτρηση 
κατανάλωσης 

Παροχ. σέλλα 



Κατασκευές 

 Ενημέρωση τοπικών αρχών (δήμος, αστυνομία, 
εφορία αρχαιοτήτων,  πυροσβεστική κλπ) 1 μήνα 
πριν την έναρξη των εργασιών σε κάθε μέτωπο 
(συνεργείο κατασκευής δικτύων) με ημερομηνία 
έναρξης και ολοκλήρωσης των έργων σε κάθε 
περιοχή της πόλης.  
 

 Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται στο να μην διαταραχθεί η 
οικονομική και κοινωνική λειτουργία της περιοχής 
κατά τη διάρκεια των κατασκευών. 
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20 0,80 0,30 0,10 0,02 0,30 0,70 0,45 

32 0,80 0,30 0,10 0,04* 0,30 0,70 0,45 

50 0,90 0,40 0,10 0,05 0,30 0,70 0,55 

63 0,80 0,40 0,10 0,07* 0,30 0,80 0,55 

90 1,00 0,50 0,10 0,09 0,30 0,80 0,65 

110 1,05 0,50 0,10 0,11 0,30 0,80 0,65 

 0,65 0,80 0,30 ٭0,13 0,10 0,50 1,05 125

160 1,10 0,50 0,10 0,16 0,30 0,80 0,65 

225 1,15 0,50 0,10 0,23* 0,30 0,80 0,65 

 Τιμές μετά από στρογγυλοποίηση ٭

   Οι διαστάσεις σε μέτρα 



Τυπική διάταξη  παροχετευτικού αγωγού που 
διέρχεται από δρόμο 



 

Τάπα καθαρισμού 

  (προαιρετική) 

Εύκαμπτος 
σωλήνας  

Στηρίγματα που  
επιτρέπουν την  
διαμήκη κίνηση 
του σωλήνα 

Βάνα απομόνωσης 
οριζόντιου τμήματος 

Βάνα απομόνωσης  
άμεσης επέμβασης 

Κοινό κάθετο τμήμα 
 παροχετευτικού σωλήναύ 
από χαλκό ή χάλυβα 

Μηχανικό συνδεττικό  
εξάρτημα ταυ 

 
      
(προαιρετική 

Χαλύβδινη  
πλάκα 6mm 

 Βάση στήρηξης 
κοινού κάθετου σωλήνα 

Παροχετευτικός 
αγωγός ΡΕ 
ΜΟΡ 4 bar 

Παροχετευτικός 
αγωγός χάλκινος ή  

χαλύβδινος ΜΟΡ 25 mbar 

Προστατευτικός 
σωλήνας PVC 

Σταθμός Ρύθμισης  
4 bar - 25 mbar 

Τυπική διάταξη και στήριξη 
σωληνώσεων Π.Α. σε υψηλά 

κτίρια πολλαπλών 
καταναλωτών  

Αναβατική Στήλη 
(Riser) 



α) Μετρητές στο μπαλκόνι β) Μετρητές εσωτερικά 
    στις ιδιοκτησίες

γ) Μετρητές στην ταράτσα

Τυπικές διατάξεις αναβατικών στηλών σε ψηλά κτίρια 
με πολλές κατοικίες  

Αναβατική 

Στήλη (Riser) 



Ασφάλεια 

 Η κατασκευή των αγωγών των παροχετευτικών αγωγών 
γίνεται με χρήση PE high density που είναι ελαστικό.  

 Χρησιμοποιούμε για το χαλύβδινο δίκτυο χάλυβα L245NB 
ή L245MB κατά EN που είναι επίσης ελαστικός 

 Πραγματοποιούμε 100% ραδιογραφικό έλεγχο στις 
συγκολλήσεις χαλύβδινων αγωγών 

 Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν οι μηδενικές διαρροές στον 
σεισμό του 1999 

 Στον παροχετευτικό αγωγό έχουμε flow limitor – 
ασφαλιστικό διακόπτη παροχής αερίου 

 Βάνα ακαριαίας διακοπής του ρυθμιστή 



Κίτρινες 
πινακίδες 
σήμανσης 

Τοποθετούνται στα 
κύρια σημεία του 
δικτύου διανομής, σε 
κίτρινες κολόνες 
κοντά στη θέση 
διέλευσης αγωγού και  
άλλων 
εγκαταστάσεων του 
δικτύου. 



Ευχαριστούμε πολύ 

 Εταιρία του Ομίλου 

 

http://www.depa.gr/home.html

