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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνδζςμου μασ, καλωςορίηει επίςθμα τθν 
άφιξθ του Φυςικοφ Αερίου ςτον Διμο Λαγκαδά, κακώσ πλζον το δίκτυο Φ.Α. κα βρίςκεται ςε κάκε γειτονιά του 
Διμου, και όλο και περιςςότεροι κάτοικοι ςκζφτονται να τοποκετιςουν ι ζχουν ιδθ δρομολογιςει τισ 
απαραίτθτεσ διεργαςίεσ για να τοποκετιςουν μια ατομικι μονάδα Φ.Α. ςτθν οικία τουσ.  

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερώςουμε ότι θ χριςθ Φ.Α. για κζρμανςθ οικίασ ι ακόμα και για μαγείρεμα είναι 
απολφτωσ Αςφαλι, θ ενθμζρωςθ όλων των υφιςτάμενων καταναλωτών κακώσ και των μελλοντικών, 
προχποκζτει για τθν ςωςτι χριςθ μιασ ςφγχρονθσ, επαγγελματικισ και πάνω από όλα αςφαλισ εγκατάςταςθσ 
είτε εντόσ είτε εκτόσ τθσ οικίασ. Η Αςφαλήσ Χρήςη του Φυςικοφ Αερίου είναι ευθφνη όλων μασ και τα οφζλη 
τησ χρήςησ Φ.Α. είναι πολλά. Τα κυριότερα είναι ότι ωσ καφςιμο είναι οικολογικό, εφχρθςτο, πρακτικό και 
παρζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ ςτισ ςυςκευζσ χριςθσ. Οι νζοι καταναλωτζσ είναι οι ίδιοι υπεφθυνοι για τθν 
επιλογι αδειοδοτθμζνου Εγκαταςτάτθ για τθν καταςκευι τθσ εςωτερικισ εγκατάςταςθσ, κακώσ και για τθν 
επιλογι Προμθκευτι όςον αφορά ςτθν Σφμβαςθ Προμικειασ Φ.Α.. Επιπλζον, οι καταναλωτζσ πρζπει να 
προβαίνουν ςτθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ για να διαςφαλίηουν τθν καλι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ.  
 

Μζλθ μασ είναι όλοι οι Αδειοφχοι Εγκαταςτάτεσ Φ.Α. του νομοφ, οι πολίτεσ είναι ςε κζςθ να 
επωφελθκοφν τθ χριςθ του Φ.Α., χάρθ ςτουσ άρτια ςυνεργάςιμουσ & πλιρωσ καταρτιςμζνουσ ςυναδζλφουσ 
μασ.  

Οι εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ μιασ μονάδασ Φ.Α. ςτθν οικία αποτελοφνται από τα παρακάτω μζρθ :  
 
1. Εγκατάςταςθ ςωλθνώςεων ειςαγωγισ & επιςτροφισ του νεροφ κζρμανςθσ των κερμαντικών 

ςωμάτων οι οποίοι αποτελοφν το δίκτυο κζρμανςθσ, και ςφνδεςθ τθσ μονάδασ Φ.Α. είτε με το υπάρχον δίκτυο 
κζρμανςθσ των κερμαντικών ςωμάτων είτε καταςκευι νζου δικτφου.  

2. Εγκατάςταςθ ςωλθνώςεων ηεςτοφ & κρφου νεροφ χριςθσ, ςφνδεςθ τθσ μονάδασ Φ.Α. με το υπάρχον 
δίκτυο τθσ οικίασ για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ.  

3. Εγκατάςταςθ ςωλθνώςεων τροφοδοςίασ τθσ μονάδασ με Φ.Α. και ςφνδεςθ αυτισ με τον μετρθτι 
αερίου τθσ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣ.. 
   

Για το Διοικητικό υμβούλιο. 
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