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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Για την αξιόπιστη εξυπηρέτηση των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της ευρύτερης περιοχής 

της πόλης της Άρτας, αλλά και την αναβάθμιση της δυνατότητας για απορρόφηση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε 

λειτουργία επέκτασης του υφιστάμενου Υποσταθμού (Υ/Σ) 150/20 kV του Κέντρου Υπερυψηλής 

Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου, καλούμενο στο εξής Έργο. Το Έργο θα περιλαμβάνει επιπλέον την 

αναβάθμιση του εξοπλισμού προστασίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων Υψηλής και  Μέσης 

Τάσης αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ (Μ/Σ ισχύος, αναχωρήσεις ΜΤ) και την κατασκευή ενός νέου 

κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει τους Πίνακες Προστασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού Μέσης 

Τάσης, καθώς και του εξοπλισμού ΜΤ της επέκτασης του Υ/Σ. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την κατασκευαστική και λειτουργική συμβατότητα του 

Έργου που θα σχεδιάσει, με τις υπάρχουσες δυνατότητες, απαιτήσεις και τυποποιήσεις του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Υποσταθμός (Υ/Σ) του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (KYT) 150/20 kV Αράχθου είναι ένας 

υφιστάμενος Υποσταθμός υποβιβασμού τάσης υπαίθριου τύπου, που έχει κατασκευαστεί με 

σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας και αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης του νομού Άρτας. 

Ωστόσο, οι Μετασχηματιστές ισχύος του Υ/Σ είναι κορεσμένοι σε επίπεδο ονομαστικής 

ικανότητας και στάθμης βραχυκύκλωσης σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να έχει εξαντληθεί η 

δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από ανεξάρτητους παραγωγούς (ΑΠΕ) στην ευρύτερη 

περιοχή, ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι ανάγκες κάλυψης φορτίων του δικτύου.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη η επαύξηση του Υποσταθμού του ΚΥΤ Αράχθου με 

την προσθήκη 3ου Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA και την ανάλογη επέκταση της πλευράς Μέσης Τάσης. 

Επιπρόσθετα, ο εξοπλισμός προστασίας των υφιστάμενων αναχωρήσεων ΜΤ είναι 

εγκατεστημένος σε υπαίθριο χώρο, σε πίνακες επί των Διακοπτών ισχύος, είναι πεπαλαιωμένος 

και συνεπώς κρίνεται απαραίτητο να αναβαθμισθεί και να εγκατασταθεί εντός του νέου κτιρίου, 

το οποίο πρόκειται να στεγάσει και τους Πίνακες Προστασίας του εξοπλισμού ΜΤ της επέκτασης 

του Υ/Σ. Επισημαίνεται ότι οι Πίνακες Προστασίας των υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος θα 

αναβαθμιστούν, αλλά δεν θα μεταφερθούν εντός του νέου κτιρίου και θα παραμείνουν εντός 

των οικίσκων H/N. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση των ως άνω Έργων Πολιτικού Μηχανικού, τη μελέτη, 

προμήθεια και εγκατάσταση του νέου Μ/Σ ισχύος Νο.3, της πύλης ΥΤ του Μ/Σ, της πύλης ΜΤ 

άφιξης του Μ/Σ, οκτώ (8) πυλών αναχωρήσεων ΜΤ, μίας πύλης τομής ζυγών ΜΤ (των ζυγών 

του Μ/Σ No.2 και του No.3), καθώς και μίας πύλης συγκροτήματος πυκνωτών αντιστάθμισης 

(συμπεριλαμβανομένης και της συστοιχίας πυκνωτών). Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη 

μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των Πινάκων Προστασίας αφενός του εξοπλισμού της 

επέκτασης του Υ/Σ και αφετέρου των υφιστάμενων πυλών ΜΤ και των Μ/Σ Ισχύος, στο πλαίσιο 

της αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού προστασίας του Υ/Σ. Αναλυτικά, τα όρια του 

Έργου περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.  

Τα έργα σύνδεσης (μελέτη, εγκατάσταση) με το Σύστημα και η προμήθεια των αντίστοιχων 

υλικών θα αναληφθούν από τον ΑΔΜΗΕ. 
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1.3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα επιμέρους λειτουργικά συγκροτήματα εξοπλισμού που 

απαρτίζουν την επέκταση του Υ/Σ και καταγράφεται συνοπτικά ο εξοπλισμός κάθε 

συγκροτήματος. Η προς κατασκευή επέκταση αποτελείται από συνδυασμό των τμημάτων αυτών, 

σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή.  

1.3.1. Πύλη Μ/Σ ισχύος 150/20 kV 

Η πύλη του νέου Μ/Σ Ισχύος 150/20 kV (Μ/Σ Νο.3) θα είναι υπαίθριου τύπου και θα 

εγκατασταθεί σε βάσεις σκυροδέματος που θα κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με 

τις μελέτες και την οικοδομική άδεια. Περιλαμβάνει δε τα παρακάτω: 

- Έναν (1) Μ/Σ 150/20 kV, ισχύος 40/50 MVA και συνδεσμολογίας Dyn1, με σύνθετη 

αντίσταση βραχυκυκλώσεως uk >23%, σε κάθε λήψη του OLTC. 

- Έναν (1) τριπολικό διακόπτη 150 kV, 2000 Α, 31,5 kA. 

- Έξι (6) ηλεκτροκίνητους μονοπολικούς Α/Ζ ζυγών 150 kV, 1250 Α (προμήθειας και 

εγκατάστασης ΑΔΜΗΕ). 

- Τρία (3) Αλεξικέραυνα MT για προστασία του Μ/Σ από υπερτάσεις. 

- Τρεις (3) Μ/Σ εγχύσεως παλμού ελέγχου μετρητών διπλού τιμολογίου (προμήθειας 

ΔΕΔΔΗΕ). 

- Τρεις (3) Μ/Σ Μετρήσεων 150 kV συνδυασμένου τύπου για τη μέτρηση και την 

επαλήθευση της μέτρησης ενέργειας που εγχέεται από το ΕΣΜΗΕ στο ΕΔΔΗΕ. 

Διευκρινίζεται ότι οι Μ/Σ εντάσεως θα διαθέτουν συνολικά τρία τυλίγματα, εκ των 

οποίων δύο θα χρησιμοποιούνται για μετρήσεις και ένα για την προστασία υπερέντασης 

του διακόπτη ΥΤ, ενώ οι Μ/Σ τάσεως θα διαθέτουν δύο τυλίγματα για μετρήσεις. Ο εν 

λόγω εξοπλισμός με τα ικριώματά του θα είναι προμήθειας και εγκατάστασης ΑΔΜΗΕ. 

- Τρείς (3) μονοφασικούς Μ/Σ έντασης για προστασία από υπερένταση του διακόπτη ΜΤ 

άφιξης του Μ/Σ Ισχύος και δύο (2) διπολικούς Μ/Σ τάσης για τη ρύθμιση του AVR 

(Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης) και τη διενέργεια προστασίας υποσυχνότητας των 

αναχωρήσεων στην πλευρά 20 kV.  

- Μία (1) αντίσταση γειώσεως ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος, 12 Ω, 20kV, με τον 

προβλεπόμενο Μ/Σ έντασης 1000-100/1-1 Α. 

- Έναν Α/Ζ 20 kV για άμεση γείωση του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ Ισχύος και έναν Α/Ζ 

20 kV για γείωση του ουδετέρου κόμβου μέσω της αντίστασης. 

- Καλώδια ΜΤ για τη σύνδεση του ουδετέρου του Μ/Σ Ισχύος με την αντίσταση γείωσης. 

- Συσκευές και συστήματα επιτήρησης, προστασίας και ελέγχου. 

- Τα απαιτούμενα ικριώματα στήριξης του ως άνω υπαίθριου εξοπλισμού. 

1.3.2. Πύλες Μέσης Τάσης (ΜΤ) 

Οι πύλες ΜΤ θα είναι υπαίθριου τύπου και θα εγκατασταθούν σε βάσεις σκυροδέματος που θα 

κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις μελέτες και την οικοδομική άδεια που θα 

του εξασφαλίσει ο ΔΕΔΔΗΕ.  

Διακρίνονται σε: 

- Πύλη ΜΤ εισόδου από Μ/Σ Ισχύος (TM) (1 πύλη) 

- Πύλη διασύνδεσης ζυγών ΜΤ (BSM) (1 πύλη) 

- Πύλες ΜΤ αναχωρήσεων γραμμών Διανομής (OLM) (8 πύλες) 

- Πύλη πυκνωτών αντιστάθμισης ΜΤ (CM) (1 πύλη) 

Για τη σύνδεση της πλευράς ΜΤ του νέου Μ/Σ Νο.3 με την αντίστοιχη πύλη ΤΜ 
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θα χρησιμοποιηθεί καλώδιo ΜΤ XLPE, διατομής 2x(3x1x500 mm2) Cu + 1x500 

mm2 (εφεδρικό), μήκους περίπου 72 μέτρων έκαστο, καθώς και τα απαραίτητα 

ακροκιβώτια 20 kV (7 σε κάθε άκρο της σύνδεσης), το είδος των οποίων θα 

εγκριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, επί κατάλληλων ικριωμάτων στήριξης. Επισημαίνεται 

ότι η προμήθεια των ανωτέρω καλωδίων θα πραγματοποιηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, 

ενώ η εγκατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των 

ακροκιβωτίων, αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

- Τα απαιτούμενα ικριώματα στήριξης του ως άνω υπαίθριου εξοπλισμού. 

1.3.3. Συγκρότημα πυκνωτών αντιστάθμισης ΜΤ    

Το συγκρότημα θα είναι υπαίθριου τύπου και θα εγκατασταθεί σε βάσεις σκυροδέματος που θα 

κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις μελέτες και την οικοδομική άδεια που θα 

του εξασφαλίσει ο ΔΕΔΔΗΕ.  

Περιλαμβάνει: 

- Βαθμωτό συγκρότημα πυκνωτών ΜΤ, τριών βαθμίδων, παράλληλης σύνδεσης, 4.3 

MVAr ανά βαθμίδα, συνολικής ισχύος 12.9 MVAr. 

- Εννέα διακόπτες φορτίου για τη ζεύξη/απόζευξη πυκνωτών. 

- Εννέα αυτεπαγωγές ξηρού τύπου απόσβεσης ρευμάτων ηλέκτρισης πυκνωτών ΜΤ, 

150A. 

- Καλώδιο ΜΤ 3x240 mm2 Al XLPE για τη σύνδεση της πύλης των πυκνωτών 

αντιστάθμισης με το συγκρότημα πυκνωτών μήκους 32 μέτρων, καθώς και τα 

απαιτούμενα ακροκιβώτια εκατέρωθεν (6 συνολικά). 

- Τα απαιτούμενα ικριώματα στήριξης του ως άνω υπαίθριου εξοπλισμού. 

1.3.4.   Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ 

Εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμου χώρου εντός του υφιστάμενου κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ, 

προβλέπεται η κατασκευή νέου κτιρίου πινάκων ελέγχου, διαστάσεων 11.00 x 4.80 m, όμορου 

με το υφιστάμενο κτίριο ΤΑΣ, το οποίο θα στεγάσει τους Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας του 

εξοπλισμού ΜΤ της επέκτασης του Υ/Σ (αναχωρήσεις, τομή ζυγών, συστοιχία πυκνωτών), καθώς 

επίσης και τους Πίνακες Προστασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού MT (πύλες αναχωρήσεων, 

τομή ζυγών, πύλες πυκνωτών), στο πλαίσιο της αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος 

προστασίας του Υ/Σ. Το νέο κτίριο θα περιλαμβάνει νέους Πίνακες DC και AC (πίνακες διπλής 

εισόδου), καθώς και μία νέα συστοιχία συσσωρευτών 110 V DC (σε ξεχωριστή αίθουσα) με τον 

αντίστοιχο φορτιστή. Επιπρόσθετα, εντός του κτιρίου θα εγκατασταθεί Ψηφιακό Σύστημα 

Ελέγχου (ΨΣΕ) του εξοπλισμού της επέκτασης του Υ/Σ, καθώς και του συνόλου του 

υφιστάμενου εξοπλισμού του Υ/Σ. Το Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου θα είναι προμήθειας του 

Αναδόχου.  

Επισημαίνεται ότι εντός του νέου κτιρίου θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τη μελλοντική 

εγκατάσταση και των Πινάκων Προστασίας των υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος Νο 1, 2 (καθώς και 

του νέου Μ/Σ Νο3, που τώρα θα εγκατασταθεί στον οικίσκο Ρ130), οι οποίοι είναι 

εγκατεστημένοι εντός του οικίσκου Ρ115 και πρόκειται επίσης να αναβαθμιστούν ως προς τον 

εξοπλισμό προστασίας τους. 

1.4. ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η μελέτη του έργου (πλήν της οικοδομικής άδειας του νέου 

κτιρίου που θα εκδοθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ), η προμήθεια του συνόλου των υλικών (πλην των 

Μ/Σ εγχύσεως και των γενικών καλωδίων ΜΤ - 500 mm2  Cu - του νέου Μ/Σ) και η κατασκευή 

της ολοκληρωμένης επέκτασης του Υ/Σ, η οποία θα λειτουργεί με ασφάλεια και αξιοπιστία, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας Σύμβασης. Επιπλέον, υποχρέωση του Αναδόχου 
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αποτελούν:  

- Η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας με την αντικατάσταση των 

υπαρχόντων πινάκων προστασίας ΥΤ και σώματος των Μ/Σ Νο1 και Νο2 στην ίδια θέση που 

βρίσκονται σήμερα (εντός του οικίσκου Ρ115). 

- Η εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία Πινάκων Προστασίας ΜΤ (του υφιστάμενου, 

καθώς και του νέου εξοπλισμού) εντός του νέου κτιρίου ελέγχου. 

- Η αποξήλωση του παλαιού εξοπλισμού προστασίας που θα αντικατασταθεί. 

Τα όρια του Έργου, συνεπώς, έχουν ως ακολούθως: 

1.4.1.  Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει, εντός τριμήνου απο την υπογραφή της σύμβασης, να έχει εξασφαλίσει και 

να παραδώσει την άδεια δόμησης για την εκτέλεση των εργασιών, την οποία ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να αναθεωρήσει μόνο σε επίπεδο επιβλεπόντων μηχανικών. Επισημαίνεται ότι εάν ο 

Ανάδοχος επιλέξει να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό υπαίθριου τύπου, που απαιτεί τροποποίηση των 

βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος που ενδεχομένως μπορεί και να περιλαμβάνει η αδειοδότηση 

του ΔΕΔΔΗΕ, τότε η αναθεώρηση της άδειας δόμησης θα περιλαμβάνει και την εν λόγω 

τροποποίηση. Αναφορικά με τις εργασίες πολιτικού μηχανικού, οι οποίες αποτελούν υποχρέωση 

του Αναδόχου, ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη κατασκευής του συνόλου των βάσεων οπλισμένου 

σκυροδέματος, επί των οποίων θα εγκατασταθούν τα ικριώματα του νέου Η/Μ εξοπλισμού 

(εκτός από τις υφιστάμενες βάσεις έδρασης των Α/Ζ 150 kV), την αποξήλωση υφιστάμενων 

βάσεων εξοπλισμού, την επέκταση του υφιστάμενου καναλιού όδευσης βοηθητικών καλωδίων 

ΧΤ στην πλευρά των 20 kV, την κατασκευή ενός καναλιού όδευσης καλωδίων ισχύος ΜΤ και 

δύο καναλιών οδεύσεων καλωδίων ελέγχου ΧΤ, καθώς επίσης την κατασκευή νέου κτιρίου 

ελέγχου για την εγκατάσταση των Πινάκων Προστασίας του υφιστάμενου και νέου εξοπλισμού 

ΜΤ, όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο ΔΕΔΔΗΕ/46708-2 της Γενικής Διάταξης Έργων Πολιτικού 

Μηχανικού του Τεύχους ΣΤ’. Ειδικότερα, τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, εκτός από την 

κατασκευή των βάσεων έδρασης του νέου Η/Μ εξοπλισμού, περιλαμβάνουν: 

- την αποξήλωση υφιστάμενων βάσεων εξοπλισμού στην πλευρά εγκατάστασης του Μ/Σ 

Ισχύος, ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση νέων βάσεων Η/Μ εξοπλισμού. 

- ένα κανάλι όδευσης βοηθητικών καλωδίων ΧΤ εξωτερικών διαστάσεων 0.80 x 0.75 m 

(πάχος τοιχώματος 0.15 m), εντός του οποίου θα εγκατασταθούν τα απαιτούμενα 

βοηθητικά καλώδια χαμηλής τάσης (καλώδια ελέγχου) για τη διασύνδεση των διαφόρων 

στοιχείων του υπαίθριου Η/Μ εξοπλισμού της επέκτασης του Υ/Σ με τους Πίνακες 

Προστασίας εντός του νέου κτιρίου ελέγχου. Το κανάλι αυτό θα αποτελεί επέκταση και 

συνέχεια του υφιστάμενου καναλιού βοηθητικών καλωδίων ΧΤ. 

- δύο κανάλια ΧΤ εξωτερικών διαστάσεων 0.80 x 0.75 m (πάχος τοιχώματος 0.15 m) το 

καθένα, εντός των οποίων θα εγκατασταθούν τα απαιτούμενα βοηθητικά καλώδια ΧΤ για 

τη διασύνδεση των διαφόρων στοιχείων του συνόλου του υπαίθριου Η/Μ εξοπλισμού 

(υφιστάμενου και νέου εξοπλισμού ΜΤ) της πλευράς των 20 kV με τους Πίνακες 

Προστασίας εντός του νέου κτιρίου ελέγχου. Στο σχέδιο ΔΕΔΔΗΕ/46708-8, που 

περιλαμβάνεται στο Τεύχος ΣΤ’, αποτυπώνονται τομές και λεπτομέρειες των προς 

κατασκευή καναλιών βοηθητικών καλωδίων ΧΤ. 

- ένα κανάλι όδευσης καλωδίων ισχύος, εξωτερικών διαστάσεων 0.90 x 0.85 m (πάχος 

τοιχώματος 0.15 m), εντός του οποίου θα εγκατασταθούν τα απαιτούμενα καλώδια ισχύος 

ΜΤ για τη σύνδεση του Μ/Σ Ισχύος με την πύλη άφιξής του, καθώς και για τη σύνδεση 

της πύλης πυκνωτή με το νέο συγκρότημα πυκνωτών. Η διάταξη καθώς και τα στηρίγματα 

των καλωδίων εντός του καναλιού απεικονίζονται ενδεικτικά στο σχέδιο ΔΕΔΔΗΕ/46708-

8 της τομής του καναλιού. Τα στηρίγματα των καλωδίων θα είναι κατασκευασμένα από 

γαλβανισμένους κοιλοδοκούς, μήκους 0.30 m και διατεταγμένα σε κατακόρυφη μεταξύ 

τους απόσταση 0.25 m. Η προμήθεια και εγκατάσταση των στηριγμάτων αποτελεί 
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υποχρέωση του Αναδόχου. 

- την κατασκευή νέου κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ (όμορο με το υφιστάμενο κτίριο ΤΑΣ), 

διαστάσεων 11.00 x 4.80 m, εντός του οποίου θα εγκατασταθούν οι Πίνακες Προστασίας 

του συνόλου του εξοπλισμού ΜΤ του Υ/Σ, το Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου (ΨΣΕ) του Υ/Σ, 

οι Πίνακες AC και DC, ο φορτιστής, καθώς και νέοι συσσωρευτές (σε ξεχωριστή αίθουσα), 

όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο 46708-5.  

Επισημαίνεται ότι τα τμήματα οδεύσεων των καλωδίων ελέγχου εκτός των διαμορφωμένων 

καναλιών θα εγκατασταθούν εντός εγκιβωτισμένων πλαστικών σωλήνων, κατάλληλης διατομής 

και αντοχής 10 atm. Η διάταξη των σωληνώσεων αποτυπώνεται ενδεικτικά στο σχέδιο 

ΔΕΔΔΗΕ/46708-2 του Τεύχους ΣΤ. Στα σημεία σύνδεσης των σωληνώσεων θα κατασκευαστούν 

φρεάτια κατάλληλων διαστάσεων, ανάλογα με το πλήθος και τις διατομές των σωληνώσεων. 

Επισημαίνεται ότι στις θέσεις του έργου, στις οποίες προκύπτουν κάθε είδους διασταυρώσεις 

μεταξύ των οδεύσεων των σωληνώσεων (διασταυρώσεις σωληνώσεων-καλωδίων ισχύος, 

σωληνώσεων-καναλιού ισχύος), θα πρέπει να ακολουθηθεί το σχέδιο 46708-8 των Τομών-

Λεπτομερειών ΕΠΜ, στο οποίο απεικονίζεται η προτεινόμενη διάταξη των σωληνώσεων εντός 

του εδάφους. Στην περιοχή των διασταυρώσεων του νέου καναλιού ισχύος, καθώς και των δύο 

νέων καναλιών ελέγχου με τον υφιστάμενο δρόμο βαριάς κυκλοφορίας, τα καλώδια θα 

οδεύσουν εντός εγκιβωτισμένων σωλήνων. 

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει επίσης να ληφθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, ώστε 

να μην πληγούν τα υφιστάμενα καλώδια ισχύος 20 kV, 3x(3x1x300 mm2) Cu της πύλης άφιξης 

του Μ/Σ ισχύος Νο2 (βλ. σχέδιο Γενικής Διάταξης ΕΠΜ 46708-2).  

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την είσοδο των βοηθητικών 

καλωδίων εντός του νέου κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ, με τρόπο ώστε να μην εισέρχεται υγρασία 

στο κτίριο, καθώς και για την όδευσή τους εντός του κτιρίου για τη σύνδεσή τους με τους 

Πίνακες AC, DC και ελέγχου του εξοπλισμού. Εντός του νέου κτιρίου θα κατασκευασθούν δύο 

κανάλια όδευσης καλωδίων (διαστάσεων 0.40 x 7.00 x 0.40 m και 0.40 x 6.00 x 0.40 m) και 

ένα κανάλι όδευσης καλωδίων διαστάσεων 0.40 x 3.30 x 0.40 m, όπως αποτυπώνεται στο 

σχέδιο 46708-5. Παράλληλα, θα απαιτηθεί και η διάνοιξη τουλάχιστον τριών διόδων στο κτίριο 

ελέγχου (οπές 0.50 x 0.25 x 0.50 m και 0.35 x 0.25 x 0.20 m). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οποιοδήποτε έργο Πολιτικού Μηχανικού 

περιλαμβάνεται στο Έργο δεν θα επιφέρει είσοδο ή συσσώρευση νερού σε οποιαδήποτε περιοχή 

και κυρίως, όπου είναι εγκατεστημένος ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός ή 

διατάξεις ελέγχου και οργάνων. Για τα κανάλια που θα κατασκευάσει θα πρέπει να προηγηθεί 

μελέτη και να υλοποιηθούν με κατάλληλες κλίσεις, ώστε τα τυχόν εισερχόμενα νερά να 

διοχετεύονται σε ειδικά φρεάτια αποστράγγισης, καταλλήλου μεγέθους και εφοδιασμένα με 

αυτόματο σύστημα εκκένωσης. Τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται από κατάλληλη 

μελέτη αποστράγγισης.  

Τέλος, θα πρέπει να ενισχύσει, να τροποποιήσει και να αποκαταστήσει το υφιστάμενο πλέγμα 

γείωσης του Υ/Σ, μετά τις απαιτούμενες εκσκαφές και επιχώσεις, σύμφωνα με το αντίστοιχο 

σχέδιο ΔΕΔΔΗΕ/46708-7 του Τεύχους ΣΤ’ και τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 5 της παρούσας 

προδιαγραφής. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων έργων Πολιτικού Μηχανικού 

περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 

 

1.4.2.  Η/Μ εξοπλισμός 

Το Έργο περιλαμβάνει κατά περίπτωση την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμή και 

θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού που απαιτείται για την προβλεπόμενη επέκταση του Υ/Σ 

150/20 kV του ΚΥΤ Αράχθου. Στο Σχέδιο 36491-33 της Κάτοψης του Η/Μ εξοπλισμού 

σημειώνεται το τμήμα της επέκτασης και καθορίζονται σαφώς τα όρια του Έργου που ανατίθεται 

με την παρούσα σύμβαση. 

Πιο αναλυτικά: 



 

 

 

10 

 Πύλη Μ/Σ ισχύος  

i) Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει: 

- Έναν (1) Μ/Σ ισχύος 150/20 kV, 40/50 MVA (Μ/Σ Νο3), uk > 23%. 

- Έναν (1) τριπολικό διακόπτη 150 kV, 2000 Α, 31.5 kA, με το ικρίωμά του. 

- Μία (1) αντίσταση γειώσεως ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος, 12 Ω, 20 kV με 

τον Μ/Σ έντασης 1000-100/1-1 Α και το απαιτούμενο μονοπολικό καλώδιο ΜΤ Al 

διατομής (1x240 mm2) και μήκους περίπου 30 m για τη σύνδεση της αντίστασης 

με τον ουδέτερο κόμβο του Μ/Σ. 

- Έναν μονοπολικό Α/Ζ 20 kV για άμεση γείωση του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ 

ισχύος και έναν μονοπολικό Α/Ζ 20 kV για γείωση του ουδετέρου κόμβου μέσω της 

αντίστασης. 

- Τρία (3) Αλεξικέραυνα MT για προστασία του Μ/Σ από υπερτάσεις. 

- Τρείς (3) μονοφασικούς Μ/Σ έντασης ΜΤ για προστασία από υπερένταση και δύο 

(2) διπολικούς Μ/Σ τάσης για τη ρύθμιση του AVR (Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης) 

και τη διενέργεια προστασίας υποσυχνότητας των αναχωρήσεων. 

- Τα απαιτούμενα ικριώματα στήριξης, βάσει των σχεδίων της διακήρυξης. 

ii) Ο ΔΕΔΔΗΕ θα προμηθεύσει και ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει: 

- Τρεις (3) Μ/Σ εγχύσεως παλμού ελέγχου μετρητών διπλού τιμολογίου και τον 

αντίστοιχο επαφέα ισχύος που θα εγκατασταθεί στη βάση του ικριώματος. 

Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα είναι προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ, αλλά ο Ανάδοχος θα φέρει την 

ευθύνη προμήθειας του αντίστοιχου ικριώματος και εγκατάστασης της όλης 

κατασκευής. Στην ευθύνη του Αναδόχου ανήκει και η εγκατάσταση και σύνδεση των 

καλωδίων ισχύος ΧΤ από τους Μ/Σ εγχύσεως μέχρι τον επαφέα, καθώς και μεταξύ των 

τριών Μ/Σ εγχύσεως. Επίσης, στην ευθύνη του Αναδόχου ανήκει και η εγκατάσταση 

των καλωδίων ΧΤ από τον επαφέα μέχρι τον εξοπλισμό μέσα στο κτίριο ΤΑΣ, αλλά όχι 

η σύνδεσή τους. Η προμήθεια των καλωδίων αυτών θα γίνει από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

iii) Στις πύλες ΥΤ Μ/Σ Ισχύος περιλαμβάνονται και τα έργα σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ, τα οποία 

θα υλοποιηθούν από τον κύριο του ΕΣΜΗΕ (ΑΔΜΗΕ). Στα έργα που θα εκτελέσει ο 

ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνονται η μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω 

εξοπλισμού: 

- Έξι (6) ηλεκτροκίνητων μονοπολικών Α/Ζ ζυγών 150 kV, 1250 A, με τα ικριώματά 

τους, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες βάσεις έδρασης.  

- Τριών (3) μονοπολικών Μ/Σ μετρήσεων 150 kV συνδυασμένου τύπου με τα 

ικριώματά τους για τη μέτρηση και την επαλήθευση της μέτρησης ενέργειας που 

εγχέεται από το ΕΣΜΗΕ στο ΕΔΔΗΕ. Οι βάσεις έδρασης του εν λόγω εξοπλισμού θα 

κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο. 

 Πύλες ΜΤ 

i) O Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει: 

- Πύλες ΜΤ υπαίθριου τύπου με όλο τον προβλεπόμενο και απαραίτητο για την 

κατασκευή τους εξοπλισμό, σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν: 

o Μία (1) πύλη ΜΤ εισόδου από τον Μ/Σ Νο 3 (TM) 

o Οκτώ (8) πύλες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων γραμμών Διανομής του Μ/Σ Νο 3 

(OLM) 

o Μία (1) πύλη διασύνδεσης ζυγών ΜΤ του Μ/Σ Νο 2 και του Μ/Σ Νο 3 (BSM) 

o Μία (1) πύλη πυκνωτών αντιστάθμισης ΜΤ (CM) 
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- Καλώδια ΜΤ XLPE, διατομής 2x(3x1x500 mm2) Cu + 1x500 mm2 (εφεδρικό) για 

τη σύνδεση της πλευράς ΜΤ του νέου Μ/Σ Νο3 με την αντίστοιχη πύλη ΤΜ, μήκους 

72 περίπου μέτρων έκαστο, καθώς και τα απαραίτητα ακροκιβώτια εκατέρωθεν (14 

συνολικά), το είδος των οποίων θα εγκριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, με τα αντίστοιχα 

ικριώματα στήριξης. Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των ανωτέρω καλωδίων θα 

πραγματοποιηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η εγκατάστασή τους αποτελεί υποχρέωση 

του Αναδόχου, όπως και η προμήθεια και εγκατάσταση των ακροκιβωτίων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κατασκευή των ως 

άνω πυλών περιλαμβάνονται τα ικριώματα στήριξης, Α/Δ ΜΤ, Α/Ζ ΜΤ, Μ/Σ εντάσεως 

για προστασία και μετρήσεις, μονωτήρες, μπάρες, σύνδεσμοι κλπ. 

Το καλώδιο ΜΤ 500 mm2 Cu θα παραδοθεί στον Aνάδοχο στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ 

στο Καλλιστήρι, ο οποίος θα έχει πλέον την πλήρη ευθύνη διαχείρισής του (μεταφορά, 

εγκατάσταση, κ.α.). Είναι αποδεκτή η εκτέλεση από τον Aνάδοχο οποιασδήποτε μη 

καταστροφικής δοκιμής στο καλώδιο για τη διαπίστωση της καλής του κατάστασης, 

πριν την παραλαβή του από την αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 Συγκρότημα πυκνωτών αντιστάθμισης ΜΤ για τον Μ/Σ No 3 

i) O Ανάδοχος θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει: 

- Βαθμωτό συγκρότημα πυκνωτών ΜΤ, τριών βαθμίδων, παράλληλης σύνδεσης, 4.3 

MVar ανά βαθμίδα, συνολικής ισχύος 12.9 MVar με το ικρίωμά του, σύμφωνα με 

την προδιαγραφή TD-01/7. 

- Εννέα διακόπτες φορτίου ΜΤ για ζεύξη/απόζευξη πυκνωτών. 

- Εννέα αυτεπαγωγές ξηρού τύπου απόσβεσης ρευμάτων ηλέκτρισης πυκνωτών ΜΤ, 

150 A. 

- Ικρίωμα επί του οποίου θα τοποθετηθούν οι διακόπτες φορτίου και οι αυτεπαγωγές, 

σύμφωνα με τα σχέδια που θα παρασχεθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της 

παρούσας Διακήρυξης. 

- Καλώδιο ΜΤ XLPE, διατομής 3x240 mm2  Al και μήκους 32 m, για τη σύνδεση του 

συγκροτήματος των πυκνωτών αντιστάθμισης με την αντίστοιχη πύλη (CM), καθώς 

και τα απαραίτητα ακροκιβώτια εκατέρωθεν (6 συνολικά), το είδος των οποίων θα 

εγκριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, με τα αντίστοιχα ικριώματα στήριξης.  

 Νέο Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ (όμορο με το υφιστάμενο κτίριο ΤΑΣ) 

O Ανάδοχος θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει: 

- Τέσσερις (4) Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας των υφιστάμενων αναχωρήσεων 

γραμμών Διανομής (OLM) των Μ/Σ Νο.1 και Νο.2. Καθένας από τους παραπάνω 

πίνακες θα μπορεί να υποστηρίξει έως και τέσσερις (4) αναχωρήσεις ΜΤ. 

- Δύο (2) Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας των νέων αναχωρήσεων γραμμών 

Διανομής (OLM). Κάθε Πίνακας Προστασίας θα μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον 

τέσσερις (4) αναχωρήσεις ΜΤ. 

- Έναν (1) Πίνακα Ελέγχου και Προστασίας της πύλης των πυκνωτών αντιστάθμισης 

του Μ/Σ Νο.3 (CM3). 

- Έναν (1) Πίνακα Συνεχούς Ρεύματος (DC), διπλής εισόδου για την τροφοδοσία 

όλου του εξοπλισμού αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ. 

- Έναν (1) Πίνακα Εναλλασσομένου Ρεύματος (AC), διπλής εισόδου για την 

τροφοδοσία όλου του εξοπλισμού αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ. 

- Μία (1) Συστοιχία Συσσωρευτών (σε ξεχωριστή αίθουσα εντός του κτιρίου) με τον 

αντίστοιχο φορτιστή.  
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Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά εντός του νέου κτιρίου 

ελέγχου του υφιστάμενου Πίνακα Ελέγχου και Προστασίας των πυλών πυκνωτών 

αντιστάθμισης των Μ/Σ Νο.1 και Νο.2 (CM1, CM2), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος 

εντός του κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι θα απαιτηθεί 

ανασυρμάτωση του Πίνακα για τη σύνδεσή του με το νέο Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου 

του Υ/Σ. Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ.  

Η εγκατάσταση των παραπάνω Πινάκων Προστασίας θα γίνει εντός του νέου κτιρίου, 

στις θέσεις που σημειώνονται στο σχέδιο 46708-5. Επισημαίνεται ότι εντός του νέου 

κτιρίου έχει προβλεφθεί χώρος για τη μελλοντική εγκατάσταση των Πινάκων 

Προστασίας των υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος, καθώς και του νέου Μ/Σ, από τους οικίσκους 

Η/Ν Ρ115 και Ρ130 αντίστοιχα. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των Πινάκων 

Προστασίας περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφ.4. 

 Οικίσκοι Η/Ν P130 και P115 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει: 

- Έναν (1) Πίνακα Προστασίας και Ελέγχου της πύλης του νέου Μ/Σ Νο.3, ο οποίος 

θα εγκατασταθεί εντός του υφιστάμενου οικίσκου P130. Ο Πίνακας Προστασίας θα 

περιλαμβάνει επίσης την πύλη διασύνδεσης ζυγών 20 kV (BSM) των Μ/Σ Νο.2 και 

Νο.3, τις προστασίες σώματος Μ/Σ και τον Αυτόματο Ρυθμιστή Τάσης του Μ/Σ, 

όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ.4. 

- Δύο (2) Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας των πυλών των υφιστάμενων Μ/Σ Νο.1 

και Νο.2 εντός του υφιστάμενου οικίσκου Ρ115. Ο Πίνακας του Μ/Σ Νο.2 θα 

περιλαμβάνει επίσης την πύλη διασύνδεσης ζυγών 20 kV (BSM) των Μ/Σ Νο.1 και 

Νο.2. Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενοι Πίνακες Προστασίας περιλαμβάνουν μόνο 

τον εξοπλισμό προστασίας των πυλών των Μ/Σ, χωρίς τη δυνατότητα χειρισμών, 

αφού οι χειρισμοί πραγματοποιούνται από την αίθουσα ελέγχου του ΚΥΤ. Επειδή 

επιπλέον ο εξοπλισμός προστασίας τους είναι πεπαλαιωμένος, χρήζουν 

αντικατάστασης από νέους Πίνακες που θα παρέχουν και τη δυνατότητα χειρισμών, 

οι οποίοι θα μπορούν να εκτελούνται και από το νέο Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου 

του Υ/Σ, που θα εγκαταταθεί εντός του νέου κτιρίου ελέγχου.  

 Υφιστάμενο Κτίριο Ελέγχου ΚΥΤ 

Ο ΑΔΜΗΕ θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει τα απαραίτητα χειριστήρια για την 

επέκταση του μιμικού διαγράμματος στην αίθουσα ελέγχου του ΚΥΤ, όσον αφορά στους 

Α/Ζ ζυγών 150 kV της νέας πύλης Μ/Σ. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ θα εγκαταστήσει και θα 

συνδέσει τα βοηθητικά καλώδια ΧΤ, που αφορούν στον εξοπλισμό αρμοδιότητάς του 

(παρ. 1.4.2 iii) και τον Πίνακα μετρήσεων ενέργειας ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ.  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση προμήθειας, εγκατάστασης και σύνδεσης όλων των 

βοηθητικών καλωδίων ΧΤ που απαιτούνται για τη σύνδεση του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει 

(κύριος και βοηθητικός) προς το νέο κτίριο ελέγχου του Υ/Σ και προς το κτίριο ελέγχου του 

ΚΥΤ. Λειτουργούντα καλώδια ΧΤ μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μόνον κατόπιν έγκρισης 

του ΔΕΔΔΗΕ.  

Τέλος, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος εξωτερικού 

φωτισμού του ΚΥΤ Αράχθου (βλ. σχέδιο ΔΕΗ/36491-36 του Τεύχους ΣΤ), έτσι ώστε να καλύπτει 

επαρκώς τον νέο προς εγκατάσταση εξοπλισμό. 

 

1.4.3. Αναβάθμιση του εξοπλισμού προστασίας της υφιστάμενης πλευράς 20kV 

και των Μ/Σ ισχύος 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο σχήμα προστασίας του Υ/Σ, οι Η/Ν προστασίας των Μ/Σ Ισχύος 

Νο.1 και Νο.2 είναι εγκατεστημένοι εντός του οικίσκου Η/Ν Ρ115, ενώ ο χειρισμός των πυλών 
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Μ/Σ (ΥΤ και ΜΤ), καθώς και της πύλης διασύνδεσης ζυγών ΜΤ, πραγματοποιείται μέσω του 

μιμικού διαγράμματος στην αίθουσα του υφιστάμενου κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ Αράχθου. Όσον 

αφορά στην πλευρά των 20 kV, o Πίνακας προστασίας κάθε πύλης αναχώρησης είναι 

εγκατεστημένος σε υπαίθριο χώρο, πλησίον του αντίστοιχου διακόπτη ισχύος, ενώ οι χειρισμοί 

γίνονται μέσω της υφιστάμενης μονάδας RTU, εντός του κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ.  

Εξαιτίας της παλαιότητας του εξοπλισμού προστασίας και της μη αξιόπιστης λειτουργίας του σε 

εξωτερικό χώρο, κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση του υφιστάμενου σχήματος προστασίας με 

την εγκατάσταση νέων Πινάκων Ελέγχου και Προστασίας εντός του νέου κτιρίου ελέγχου του 

Υ/Σ (για τις υφιστάμενες πύλες ΜΤ) και εντός του υφιστάμενου οικίσκου Η/Ν Ρ115 (για τις πύλες 

των υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος). Η σύνδεση όλων των νέων πινάκων προστασίας και ελέγχου 

αναχωρήσεων (Q3-Q8) με τις αντίστοιχες πύλες ΜΤ θα γίνει με την εγκατάσταση από τον 

Ανάδοχο νέων καλωδίων ΧΤ με βάση την εγκεκριμένη μελέτη που θα εκπονήσει. Ειδικότερα, 

για τη σύνδεση των νέων πινάκων προστασίας των Μ/Σ Νο1 και Νο2 με τον υπάρχοντα 

εξοπλισμό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα καλώδια, κατόπιν σύμφωνης γνώμης 

της επίβλεψης. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον καλώδια για την 

παραπάνω διασύνδεση, σύμφωνα με την μελέτη που θα εκπονήσει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει 

ο ΔΕΔΔΗΕ, τότε αυτά αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. Επισημαίνεται ότι για τη σύνδεση 

όλων των Πινάκων Προστασίας των Μ/Σ (υφιστάμενων και νέου Μ/Σ) με το Ψηφιακό Σύστημα 

Ελέγχου στο νέο κτίριο ελέγχου θα εγκατασταθεί δίκτυο επικοινωνίας οπτικών ινών IEC 61850. 

Όσον αφορά στις πύλες πυκνωτών αντιστάθμισης των Μ/Σ Νο.1 και Νο.2 (CM1 και CM2), ο 

αντίστοιχος πίνακας ελέγχου και προστασίας βρίσκεται εντός του κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ. Θα 

πραγματοποιηθεί η μεταφορά του εντός του νέου κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ, αφού 

ανασυρματωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεσή του με το νέο Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου του 

Υ/Σ.  

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συγκαταλέγονται η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση 

σε λειτουργία των παραπάνω Πινάκων Ελέγχου και Προστασίας. 

 

1.4.4. Εξοπλισμός Προστασίας, Ελέγχου και Επικοινωνίας της επέκτασης του 
Υ/Σ με τα απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου 

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η μελέτη και κατασκευή Πινάκων Ελέγχου και Προστασίας 

(ΠΕΠ) για τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Έργου. Οι Πίνακες θα είναι σε 

πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, καθώς επίσης θα εξασφαλίζεται 

η κατασκευαστική και λειτουργική συμβατότητά τους με τις δυνατότητες, απαιτήσεις και 

τυποποιήσεις του υφιστάμενου αντίστοιχου εξοπλισμού.  

Ο έλεγχος του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί θα μπορεί να πραγματοποιείται από τα 

παρακάτω ιεραρχικά επίπεδα: 

α) Επιτόπου του εξοπλισμού (Α/∆ 150 kV, Α/Ζ 150 kV, Α/Δ ΜΤ, Μηχανισμός αλλαγής τάσης υπό 

φορτίο του Μ/Σ ισχύος (OLTC), λοιπός εξοπλισμός ισχύος). 

β) Από το επίπεδο πύλης του Υ/Σ (Πίνακες Προστασίας). 

γ) Από σύστημα κεντρικού ελέγχου (ΨΣΕ) του Υ/Σ και από το μιμικό διάγραμμα ελέγχου του 

ΚΥΤ. 

δ) Από τα απομακρυσμένα κέντρα επιτήρησης, εκτός του Υ/Σ, μέσω τηλεμεταβιβαζόμενων 

εντολών και συγκεκριμένα: 

- από το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) που αποτελεί κεντρική θέση ελέγχου του 

Συστήματος Μεταφοράς. 

- από τα Περιφερειακά Κέντρα Διανομής (ΠΚΔ) που αποτελούν τις κεντρικές θέσεις ελέγχου 

του Δικτύου Διανομής. 

Οι επιμέρους απαιτήσεις για τη σωστή συνεργασία του Υ/Σ με τα προαναφερόμενα Κέντρα 

Ελέγχου περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους του Κεφαλαίου 4 της παρούσας 
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προδιαγραφής. 

1.4.5. Λοιπές Υποχρεώσεις 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η πλήρης συμμόρφωση και υλοποίηση των 

περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών, όπως 

παρουσιάζονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, η οποία 

θα του διατεθεί. Επιπλέον, οφείλει να συμμορφώνεται προς την εγκεκριμένη οικοδομική άδεια, 

που επίσης θα του διατεθεί, προκειμένου σε καμία περίπτωση να μην διακυβευτεί η πορεία 

εκτέλεσης των εργασιών. 

1.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στο πρόγραμμα εκτέλεσης Έργου που θα υποβάλει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Τεύχος της Σύμβασης, περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα του Έργου και το επιμέρους 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υποβολής μελετών και σχεδίων του Έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα του Έργου θα καλύπτει με πληρότητα και σαφήνεια όλες τις κατηγορίες και 

τις φάσεις των εργασιών που θα εκτελέσει, για να επιτύχει την έγκαιρη κατασκευή και παράδοση 

στον ΔΕΔΔΗΕ της προβλεπόμενης επέκτασης του ΚΥΤ Αράχθου (προμήθεια εξοπλισμού 

εργοστασιακής προέλευσης, κατασκευαστικές και λειτουργικές μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, ανέγερση και καλωδίωση εξοπλισμού, συρμάτωση διατάξεων προστασίας και 

ελέγχου, δοκιμές, παραλαβές κλπ). Για τη σύνταξη του ως άνω χρονοδιαγράμματος θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη οι τεθείσες προθεσμίες στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Συμφωνητικού 

και το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται παρακάτω.  

Οι εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος αφορούν στην εγκατασταση νέων στοιχείων (πλευρά 

Μ/Σ Νο3), αλλά και στην επέμβαση σε υπάρχουσες/λειτουργούσες ήδη εγκαταστάσεις, συνεπώς 

απαιτείται η εκτέλεση των εργασιών του να γίνει σε τρείς (3) φάσεις, όπως περιγράφεται στη 

συνέχεια. 

- Φάση 1: Aφορά στις εργασίες επέκτασης του Υ/Σ, με την προσθήκη του Μ/Σ Νο 3 και της 

αντίστοιχης πλευράς ΜΤ.  

- Φάση 2: Αφορά στις επεμβάσεις/εργασίες αναβάθμισης του Μ/Σ Νο 2 και της πλευράς ΜΤ που 

τροφοδοτεί. 

- Φάση 3: Αφορά στις επεμβάσεις/εργασίες αναβάθμισης του Μ/Σ Νο 1 και της πλευράς ΜΤ που 

τροφοδοτεί. 

Οι εργασίες των φάσεων πρέπει να γίνουν αλληλοδιάδοχα/σειριακά, όπως παρακάτω 

περιγράφεται, ώστε να γίνει ομαλή ένταξη της όλης εγκατάστασης του Υ/Σ στο Δίκτυο.  

 

1.5.1  Φάση 1 – Νέα επέκταση Μ/Σ Νο 3 και αντίστοιχη πλευρά ΜΤ.  

Στη φάση 1 περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες του Αναδόχου:  

Θα υποβληθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου και θα γίνει η αναγκαία αναθεώρηση της 

οικοδομικής άδειας για την αλλαγή επιβλεπόντων ή και για ό,τι επιπλέον στοιχείο που απαιτεί 

αναθεώρηση εισάγει ο ανάδοχος στα ΕΠΜ του έργου. Θα υποβληθούν όλες οι προκαταρκτικές 

και τελικές μελέτες  της συγκεκριμένης φάσης του έργου, όπως και τα απαιτούμενα σχέδια και 

τεχνικές περιγραφές για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού προμήθειας Αναδόχου, όπως 

αναπτύσσεται στα ΚΕΦ. 2, 3, 4 του παρόντος. 

Θα υλοποιηθούν όλα τα ΕΠΜ του έργου που αφορούν σε αποδομήσεις παλαιών δομικών 

στοιχείων, κατασκευή βάσεων και καναλιών, όπως και στο νέο κτίριο ελέγχου του Υ/Σ με βάση 

τα αναφερόμενα στο ΚΕΦ. 6. Η αποκατάσταση του συστήματος  γείωσης του Υ/Σ και η επέκταση 

του, θα γίνουν ταυτόχρονα με τα ΕΠΜ. 
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Αφού παραληφθεί και λάβει άδεια φόρτωσης από την αρμόδια Διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ, με βάση 

τις διαδικασίες εγκρίσεων ο εξοπλισμός - Μ/Σ, ικριώματα, Α/Δ, Α/Ζ, Α/Ξ, αγωγοί, μπάρες, 

εξαρτήματα, πίνακες προστασίας, πίνακες διανομής ΣΡ και ΕΡ, συστοιχία μπαταριών και συνοδοί 

φορτιστές, κλπ. -  της φάσης 1, θα εγκατασταθεί στον Υ/Σ. Μετά την ολοκλήρωση της 

ανέγερσης του συνόλου του εξοπλισμού (κυκλώματα ισχύος και βοηθητικά κυκλώματα) του 

νέου ζυγού ΜΤ, θα πρέπει έγκαιρα να γνωστοποιηθεί στην Επίβλεψη του έργου η διαδικασία 

σύνδεσης των νέων ζυγών ΜΤ με τους λειτουργούντες ζυγούς ΜΤ του Μ/Σ Νο2 και οι 

απαιτούμενες για τον σκοπό αυτό διακοπές/απομονώσεις των ζυγών ΜΤ. Παράλληλα, θα 

εγκατασταθούν και θα συνδεθούν τα βοηθητικά καλώδια και τα καλώδια ισχύος του νέου Μ/Σ 

Νο3.  

Έγκαιρα και με βάση τον προγραμματισμό του Αναδόχου, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και θα 

παραδοθούν τα υλικά αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ.  

Μετά το πέρας των εργασιών ΕΠΜ στον Υ/Σ, που αφορούν στις βάσεις και στα κανάλια, θα  

παραδοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ τα υλικά αρμοδιότητός του (Μ/Σ εγχύσεως, καλώδια ΜΤ 1x500 

mm2 Cu), όπως προβλέπεται στις σχετικές παραγράφους.  

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που απαιτούν τη θέση εκτός τάσης τμήματος του εξοπλισμού του 

Υ/Σ (κατασκευή ΕΠΜ,  εκσκαφές, εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού πυλών ΜΤ, κ.α.),  προκειμένου 

να αποφευχθούν κατά το δυνατόν καθυστερήσεις, ο Ανάδοχος πρέπει να τις προγραμματίζει 

εγκαίρως και να ενημερώνει την επίβλεψη του ΔΕΔΔΗΕ για τις απαιτούμενες διακοπές του 

εξοπλισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και από το 

προσωπικό του αναδόχου στις εργασίες που γειτνιάζουν στον εν λειτουργία εξοπλισμό ΜΤ του 

Μ/Σ Νο2. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει τον ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές 

ημέρες νωρίτερα για την επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής από την αποθήκη στο Καλλιστήρι 

του χορηγούμενου από τον ΔΕΔΔΗΕ εξοπλισμού. 

Αφού περατωθούν οι συγκεκριμένες εργασίες (φάση 1), θα ζητηθεί από τον Ανάδοχο βεβαίωση  

τμηματικής περάτωσης με βάση το αρθρο 15 των Ειδικών όρων και θα ακολουθηθούν οι 

αντίστοιχες διαδικασίες για την έκδοσή της από την Επιβλέπουσα υπηρεσία. Εν συνεχεία, και σε 

εφαρμογή των  άρθρων 15 και  16 των Ειδικών όρων  θα ακολουθήσει η  διαδικασία ηλέκτρισης/ 

ενεργοποίησης, η επιτυχής δοκιμαστική λειτουργία και η παραλαβή του τμήματος του έργου 

(Φάση 1) για χρήση με την ένταξή του στο δίκτυο και η κανονική λειτουργία του.  

 

1.5.2  Φάση 2 – Αναβάθμιση Μ/Σ Νο2 και αντίστοιχης πλευράς ΜΤ 

Μετά την υποβολή και την έγκριση των αντίστοιχων μελετών της εν λόγω φάσης (αναβάθμιση 

προστασίας Μ/Σ και πλευράς ΜΤ Νο3) και την επιτυχή ένταξη των εγκαταστάσεων της φάσης 1 

στο δίκτυο, θα τεθεί εκτός λειτουργίας και θα απομονωθεί πλήρως ο Μ/Σ Νο2, ενώ τα φορτία 

του θα αναληφθούν από τη ΜΤ (Ρ 265 ή/και Ρ 255) από τους εν λειτουργία Μ/Σ Νο3 ή/και Νο1. 

Οι ζυγοί ΜΤ του Μ/Σ Νο2 θα είναι σε λειτουργία, όπως και οι αντίστοιχες αναχωρήσεις 

Ρ340,350,360,370,380,390 και ο πυκνωτής Ρ325.   

Ο Ανάδοχος θα αποσυνδέσει τον υφιστάμενο Πίνακα Προστασίας του Μ/Σ Νο 2 που βρίσκεται 

εντός του οικίσκου Ρ115 και θα τον αποξηλώσει. Σε κατάλληλη θέση εντός του οικίσκου, με την 

έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, θα τοποθετηθεί ο νέος Πίνακας Προστασίας και θα 

συνδεθεί με τα αντίστοιχα στοιχεία (στοιχεία πύλης Ρ 125, πίνακα ελέγχου σώματος Μ/Σ Νο2, 

Ρ 225, ΨΣΕ αίθουσας ελέγχου Υ/Σ, μιμικό διάγραμμα αίθουσας ελεγχου ΚΥΤ). Ο νέος πίνακας 

θα συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (δοκιμές, έλεγχοι) από τη Σύμβαση. 
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Η αναβάθμιση του συστήματος προστασίας και ελέγχου των αναχωρήσεων ΜΤ θα γίνει με τις 

αναχωρήσεις σε λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη μιάς αναχώρησης/πύλης στον 

νέο Πίνακα Προστασίας που θα εγκατασταθεί, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:  

- Θα ενεργοποιηθεί ο εφεδρικός ζυγός ΜΤ του Μ/Σ Νο2 μέσω αναχώρησης που θα υποδειχθεί 

από το ΔΕΔΔΗΕ. 

- Με χειρισμούς των αποζευκτών της προς ένταξη πύλης θα αναληφθούν τα φορτία της πύλης 

από τον εφεδρικό ζυγό (ΔΕΔΔΗΕ). 

- Θα απομονωθεί ο ΔΙ της πύλης, θα επακολουθήσει η αποσύνδεση και η αποξήλωση του 

παλαιού εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου της πύλης και η σύνδεση των νέων βοηθητικών 

καλωδίων ΧΤ στο κιβώτιο ελέγχου της πύλης (Ανάδοχος). 

- Μετά τις δοκιμές/ελέγχους προστασίας και τηλελέγχου της πύλης, η πύλη θα εντάσσεται στο 

δίκτυο (Ανάδοχος, ΔΕΔΔΗΕ). 

Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται για όλες τις αναχωρήσεις της πλευράς Μ/Σ Νο2. 

Σημειώνεται ότι αν οι συνθήκες του δικτύου το επιτρέπουν, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να παραδίδει 

και πέραν της μίας πύλες ταυτόχρονα στον Ανάδοχο - τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ θα φροντίσει να 

ενημερώσει έγκαιρα (προ 3ημέρου) -, ώστε να προχωρήσει στην αναβάθμισή τους. Εν γένει 

όμως, η ένταξη των πυλών ΜΤ θα γίνεται μία πύλη κάθε φορά. 

Για τη ένταξη της πύλης του πυκνωτή Ρ325, θα προηγηθεί πλήρης απομόνωση της συστοιχίας 

και θα ακολουθούν οι σχετικές εργασίες τροποποιήσεων του εξοπλισμού (από προσωπικό του 

ΔΕΔΔΗΕ) και ένταξης στους νέους πίνακες προστασίας και ελέγχου του Υ/Σ και του ΚΥΤ.   

Παράλληλα με τις ανωτέρω εργασίες, ο Ανάδοχος θα συνδέσει τα νέα στοιχεία του εξοπλισμού 

στο ΨΣΕ. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών στην πλευρά ΜΤ (αναχωρήσεις και πυκνωτής), την 

εγκατάσταση του νέου πίνακα προστασίας του Μ/Σ Νο2 και τη σύνδεσή του με τα αντίστοιχα 

στοιχεία του Υ/Σ και του ΚΥΤ, όπως αναφέρονται στο ΚΕΦ.4 του παρόντος, θα ζητηθεί από τον 

Ανάδοχο  βεβαίωση τμηματικής περάτωσης με βάση το άρθρο 15 των Ειδικών όρων και θα 

ακολουθηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες για την έκδοσή της από την Επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Εν συνεχεία και σε εφαρμογή των άρθρων 15 και 16 των Ειδικών όρων, θα ακολουθήσει η  

διαδικασία ηλέκτρισης/ενεργοποίησης, η επιτυχής δοκιμαστική λειτουργία και η παραλαβή του  

τμήματος του έργου (Φάση 2) για χρήση με την ένταξή του στο δίκτυο και η κανονική λειτουργία 

του.  

 

1.5.3  Φάση 3 – Αναβάθμιση Μ/Σ Νο1 και αντίστοιχης πλευράς ΜΤ - Πέρας του έργου. 

Οι εργασίες της φάσης 3 (Μ/Σ Νο1) θα γίνουν κατά τον ίδιο τρόπο που έγιναν οι αντίστοιχες 

εργασίες της φάσης 2 (Μ/Σ Νο2), με τη διαφορά ότι τα φορτία του Μ/Σ θα αναληφθούν από 

τον Μ/Σ  Νο2 μέσω του Ρ255.  

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την ένταξη του Ρ255 στο νέο σύστημα προστασίας και 

ελέχου του Υ/Σ. Οι συνθήκες του Υ/Σ (λειτουργία αποζευκτών εκατέρωθεν του Ρ255) και οι 

συνθήκες του δικτύου (δυνατότητα πλήρους απομόνωσης Μ/Σ και ζυγών ΜΤ) θα καθορίσουν 

το πότε (φάση 2 η φάση 3) είναι η πλέον ενδεδειγμένη περίοδος για την ένταξή του.  

Με το πέρας των εργασιών της φάσης 3, θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο αίτηση για περάτωση 

του συνόλου του έργου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 15,16 και 17 των Ειδικών όρων. 
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κατασκευή επίσης επέκτασης του ΚΥΤ Αράχθου θα γίνει σύμφωνα με επίσης συνθήκες 

λειτουργίας, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Δικτύου Διανομής, επίσης απαιτήσεις για 

στατική και σεισμική ασφάλεια κτιρίου και εξοπλισμού και επίσης κανονισμούς, επίσης αυτά 

περιγράφονται στη συνέχεια. Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι μελέτες, τα 

σχέδια και φυλλάδια που απαιτούνται για το Έργο, καθώς και θέματα σχετικά με τη 

μεταφορά του εξοπλισμού και τα χρονοδιαγράμματα του Έργου. 

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    

150 kV 

Ονομαστική τάση του Συστήματος :150 kV  

Μέγιστη τάση (για διαστασιολόγηση εξοπλισμού) :170 kV 

Εύρος τάσης σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας :142,5 kV – 162 kV  

Εύρος τάσης σε έκτακτες συνθήκες (διαταραχές) :135 kV - 170 kV  

Ονομαστική συχνότητα :50 Hz 

Εύρος συχνότητας (σε κανονικές συνθήκες) :49,85 Hz – 50,15Ηz  

Εύρος συχνότητας (διαταραχές) :49,75 Hz – 50,20Ηz 

Εύρος συχνότητας (ακραίες διαταραχές) :49,50 Hz – 50,50Ηz 

Ικανότητα φόρτισης ΓΜ 150 kV τύπου 636 MCM 

(υπό ονομαστικές συνθήκες) : 202 ΜVA 

Στάθμη σφάλματος (για διαστασιολόγηση εξοπλισμού ΥΤ) : 31 kA 

Στάθμη σφάλματος (για διαστασιολόγηση δικτύου γείωσης)  : 30 kA  

Διάρκεια σφάλματος (μόνο για διαστασιολόγηση δικτύου γείωσης) : 0.5 s 

Διάρκεια σφάλματος (για διαστασιολόγηση εξοπλισμού)  : Ανά στοιχείο, όπως 

καθορίζεται στις 

επιμέρους 

προδιαγραφές 

εξοπλισμού  

Επίπεδο μόνωσης για κεραυνική κρουστική τάση  

(1.2/50 μs) για τον Υ/Σ :750 kV 

Επίπεδο μόνωσης για τάση συχνότητας δικτύου (50 Ηz, 1 min) :325 kV 

Ουδέτερος Μ/Σ :Γειωμένος 

Απόσταση ασφαλείας μεταξύ αγωγού και  

μεταλλικών μερών εντός του χώρου του Υ/Σ :1.550 mm 

Ύψος μεταλλικών μερών υπό τάση πάνω από 

χώρους προσβάσιμους σε πεζούς εντός του Υ/Σ :5.000 mm 

Ύψος κάτω τμήματος μονωτήρων εντός του Υ/Σ :2.300 mm 

Βοηθητικές παροχές Χαμηλής Τάσης 

Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) :110 V 

Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΕΡ) :230/400 V, 50 Hz 
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Τα ως άνω χαρακτηριστικά θα ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό της επέκτασης του Υ/Σ, 

εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα Διακήρυξη. 

2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 20 kV 

Ονομαστική τάση :20 kV 

Τάση λειτουργίας :21 kV 

Μέγιστη τάση λειτουργίας :24 kV 

Ονομαστικό ρεύμα ζυγών 20 kV :1.600 A 

Στάθμη σφάλματος (διαστασιολόγηση εξοπλισμού) :16 kA 

Διάρκεια σφάλματος (διαστασιολόγηση εξοπλισμού) :1 s 

Τάση αντοχής σε υπερτάσεις κεραυνών 

Για εξοπλισμό εσωτερικού χώρου :125 kV 

Για εξοπλισμό υπαίθριο :150 kV 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του Δικτύου 20 kV θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό 

της επέκτασης του Υ/Σ, εκτός εάν κάποια από αυτά διαφοροποιούνται στις επιμέρους 

προδιαγραφές των στοιχείων εξοπλισμού 20 kV. 

2.4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στη σχεδίαση του Έργου θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω περιβαλλοντικά στοιχεία, εκτός 

εάν διαφοροποιούνται στην παρούσα Διακήρυξη : 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υψόμετρο :< 1.000m 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος :-10° C + 45°C 

Θερμοκρασία εσωτερικών xώρων :0° C + 40°C 

Συχνότητα κεραυνών  :Κατά ΕΛΟΤ 1412, 

χάρτης ημερών 

καταιγίδας ανά έτος. 

Όριο θορύβου επί της περίφραξης του οικοπέδου  :50 dBA, εκτός εάν 

προκύπτει απαίτηση 

για χαμηλότερη 

στάθμη, από την 

περιβαλλοντική 

μελέτη του Υ/Σ. 

2.5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο για την υλοποίηση της επέκτασης 

του Υ/Σ, είτε έχουν άμεση σχέση με τον Υ/Σ, είτε αφορούν έμμεση υποστήριξη της 

κατασκευής, πρέπει να είναι σύμφωνες με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, 

τους Ελληνικούς Κανονισμούς και να τύχουν της έγκρισης των Ελληνικών Αρχών, όπως 

απαιτείται. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ Ελληνικών και Διεθνών κανονισμών θα 

υπερισχύουν οι Ελληνικοί. 

Είναι υποχρέωση του Αναδόχου, η έκδοση όλων των αδειών που θα απαιτηθούν για την 

ολοκλήρωση του Έργου. 
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2.6. MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων 

που θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει στις μελέτες του. Εάν κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού, αποδειχθεί ότι απαιτούνται και πρόσθετες μελέτες, αυτές θα εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο, αδαπάνως για τον ΔΕΔΔΗΕ. Η έγκριση των προηγούμενων μελετών από τον 

ΔΕΔΔΗΕ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε και περιορίζει την ευθύνη του για την ορθότητα 

και πληρότητα των αποτελεσμάτων. 

Όσες μελέτες εκπονούνται μέσω προγραμμάτων Η/Υ θα υποβάλλονται προς έγκριση, 

συνοδευόμενες απαραίτητα από τεκμηρίωση της αξιοπιστίας του εν λόγω προγράμματος, 

ανάλυση και περιγραφή της δομής και των αλγορίθμων του, καθώς επίσης και από 

επεξηγηματικές αναφορές στα δεδομένα και τα αποτελέσματά του. Σε κάθε περίπτωση που 

η τεκμηρίωση/ανάλυση του υπολογιστικού προγράμματος είναι ελλιπής και η ελέγχουσα 

Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει επιφυλάξεις για την αποδοχή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να εκπονήσει εκ νέου την εν λόγω μελέτη με μεθοδολογία ελέγξιμη και κατανοητή, 

σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. 

2.6.1. Κατάλογος μελετών έργων Η/Μ 

2.6.1.1. Υπολογισμοί τανύσεων – βελών εύκαμπτων αγωγών ισχύος 

και μελέτη μηχανικής αντοχής του εξοπλισμού (υπολογισμός 

δυνάμεων που αναπτύσσονται στον εξοπλισμό στήριξης-

σύνδεσης των αγωγών ισχύος και αντικεραυνικής προστασίας) 

σε μέγιστες καταπονήσεις τόσο σε συνθήκες κανονικής 

λειτουργίας όσο και σε συνθήκες σφάλματος, κατά IEC 60865. 

Οι υπολογισμοί για τα βέλη και τις τανύσεις των εύκαμπτων αγωγών θα γίνουν 

για τη δυσμενέστερη περίπτωση τάνυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

Κανονισμό ΕΛΟΤ HD 637 S1. 

Στον υπολογισμό των βελών θα λαμβάνονται υπόψη οι μέγιστες μετατοπίσεις 

των ικριωμάτων στα σημεία ανάρτησης των αγωγών, καθώς και η συνεισφορά 

των μονωτήρων ανάρτησης, εφόσον υπάρχουν. 

Το ζεύγος δύναμης τάνυσης-μέγιστου βέλους θα πρέπει να ληφθεί ως δεδομένο 

στη μελέτη υπολογισμού των δυνάμεων που αναπτύσσονται στα σημεία 

στήριξης των αγωγών ισχύος σε συνθήκες βραχυκυκλώματος. Η εν λόγω 

μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 60865. 

Από τη μελέτη αυτή θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια και ακρίβεια οι 

μέγιστες μηχανικές καταπονήσεις που στατικά ή κρουστικά μπορεί να 

μεταβιβαστούν επί των ικριωμάτων ή των διατάξεων ανάρτησης και επί των 

στοιχείων του εξοπλισμού στα σημεία σύνδεσης των αγωγών. 

2.6.1.2. Μελέτες υπολογισμού φορτίων, σφαλμάτων, πτώσης τάσης και 

επιλογής διατομών καλωδίων για όλα τα κυκλώματα ΧΤ 

(ισχύος, ελέγχου, βοηθητικά κ.λ.π.). 

2.7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Ο Ανάδοχος του Έργου θα εκπονήσει και θα υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ προς έγκριση, σε 

τέσσερα (4) αντίγραφα, λεπτομερή κατασκευαστικά και λειτουργικά σχέδια για την 

επέκταση του Υ/Σ και τον επιμέρους εξοπλισμό, καθώς και για την αντικατάσταση της 

προστασίας των υφιστάμενων Μ/Σ Ισχύος και της πλευράς των 20 kV, σχηματικά 

διαγράμματα, σχέδια καλωδιώσεων εξοπλισμού και συρματώσεων πινάκων κ.λ.π. 

Σχετικά με τη μορφή των σχεδίων, σημειώνονται τα παρακάτω: 

- Κάθε σχέδιο που θα υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ προς θεώρηση θα είναι 
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ενυπόγραφο από τον μηχανικό μελετητή, θα φέρει έναν σαφή τίτλο που θα 

καθορίζει το περιεχόμενο του και μία σαφή και μονοσήμαντη αρίθμηση. Κάθε 

επανυποβολή του σχεδίου με τροποποιήσεις θα χαρακτηρίζεται κατάλληλα, από 

συμπληρωματική αρίθμηση αναθεώρησης και θα συνοδεύεται από λεπτομερή 

περιγραφή και ένδειξη των στοιχείων του σχεδίου που τροποποιούνται. 

- Κάθε υποβαλλόμενο σχέδιο, προκειμένου να ελεγχθεί, θα φέρει αναλυτικό 

υπόμνημα με αναφορές σε όλα τα εμφανιζόμενα στοιχεία του εξοπλισμού, σύμβολα 

κ.λ.π. Επίσης, θα συνοδεύεται από ακριβείς αναφορές και παραπομπές σε άλλα 

συσχετιζόμενα σχέδια. 

Η θεώρηση των σχεδίων από τον ΔΕΔΔΗΕ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 

οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του που πηγάζουν από τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

προδιαγραφή και στους επιμέρους σχετικούς κανονισμούς. 

Μετά την κατασκευή και το τέλος των εργασιών παραλαβής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ: 

 τελικά σχέδια με αναφορά «όπως η κατασκευή», εμπλουτισμένα με όλες τις 

τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά την κατασκευή και παραλαβή του Έργου και 

αριθμημένα πλέον της αρχικής τους αρίθμησης, με τον αριθμό καταχώρησης σχεδίου 

ΔΕΔΔΗΕ, που θα του γνωστοποιεί εγκαίρως η υπηρεσία. Η υποβολή των σχεδίων 

«όπως η κατασκευή» θα γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

 πέντε (5) σειρές φωτοτυπιών σε χαρτί, διπλωμένες σε μέγεθος Α4. 

 μία (1) σειρά σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα σε μορφή αρχείων 

του σχεδιαστικού προγράμματος ΑUTOCAD.  Μαζί με τα σχέδια θα υποβληθούν 

ηλεκτρονικά και όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά αρχεία των ως άνω προγραμμάτων 

ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική επεξεργασία των σχεδίων από την υπηρεσία 

(τροποποιήσεις, επεκτάσεις του Έργου). 

2.7.1.Κατάλογος σχεδίων έργων Η/Μ 

2.7.1.1. Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια διατάξεων ηλεκτρολογικού και 
μηχανολογικού εξοπλισμού της επέκτασης του Υ/Σ, όπως: 

- Σχέδια κάτοψης και τομών του Υ/Σ. Τα εν λόγω σχέδια θα απεικονίζουν τη γενική 

διάταξη του Υ/Σ, με την μεγαλύτερη δυνατή κατασκευαστική λεπτομέρεια, θα 

αποτυπώνουν όλο τον εξοπλισμό και θα συνοδεύονται από υπομνήματα με πλήρεις 

αναφορές σε όλα τα στοιχεία του εμφανιζόμενου εξοπλισμού (κύριου και 

βοηθητικού). Στα σχέδια αυτά θα εμφανίζεται η ονοματολογία εξοπλισμού του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

- Γενικό μονογραμμικό σχέδιο λειτουργίας προστασιών του εξοπλισμού ισχύος που 

θα εγκατασταθεί. 

- Σχέδια οδεύσεων καλωδίων εξωτερικού χώρου και κτιρίου. 

- Σχέδια διατάξεων εξοπλισμού στο κτίριο του Υ/Σ. 

2.7.1.2. Λεπτομερή λειτουργικά, σχηματικά και μονογραμμικά 
διαγράμματα που θα καλύπτουν τη λειτουργία της επέκτασης του Υ/Σ και 
θα περιλαμβάνουν στοιχεία των συσκευών, αρίθμηση ακροδεκτών, 
επισήμανση επαφών κλπ. για όλα τα επιμέρους κυκλώματα βοηθητικών 
παροχών ΧΤ, όπως: 

- Αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα διανομής ΣΡ του Πίνακα ΣΡ, το οποίο θα 

απεικονίζει όλα τα επιμέρους βοηθητικά κυκλώματα ΣΡ με τις επιτηρήσεις τους, 

από τον Πίνακα ΣΡ έως τα φορτία που εξυπηρετούν. 

- Αναλυτικό σχηματικό διάγραμμα που θα απεικονίζει τη διανομή συνεχούς ρεύματος 
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(ΣΡ) συνολικά σε ολόκληρη την επέκταση του Υ/Σ, ώστε να γίνονται κατανοητά με 

σαφήνεια, όλα τα βασικά κυκλώματα υλοποίησης της προστασίας, της τροφοδοσίας 

των κινητήρων, των σημάνσεων και των χειρισμών των στοιχείων εξοπλισμού που 

θα εγκατασταθούν, σε όλα τα επίπεδα ελέγχου τους (τοπικά, επίπεδο ελέγχου 

πύλης, RTU, απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου). Στο εν λόγω σχηματικό διάγραμμα 

θα απεικονίζονται και οι επιμέρους επιτηρήσεις όλων των προαναφερθέντων 

κυκλωμάτων διανομής ΣΡ. 

- Αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα διανομής ΕΡ του Πίνακα ΕΡ, που θα 

απεικονίζει όλα τα επιμέρους βοηθητικά κυκλώματα ΕΡ με τις επιτηρήσεις τους, 

από τον Πίνακα ΕΡ έως τα φορτία που εξυπηρετούν. 

- Λειτουργικά διαγράμματα χειρισμών και ελέγχου του τμήματος της επέκτασης του 

Υ/Σ, καθώς και του υφιστάμενου τμήματος, του οποίου ο εξοπλισμός προστασίας 

χρήζει αναβάθμισης. 

- Λειτουργικά διαγράμματα προστασίας. 

- Λειτουργικά διαγράμματα αλληλομανδαλώσεων. 

- Λειτουργικά διαγράμματα συγχρονισμού. 

- Λειτουργικά διαγράμματα σημάνσεων. 

- Λειτουργικά διαγράμματα τηλεελέγχου, τηλενδείξεων, τηλεμετρήσεων. 

2.7.1.3. Κατασκευαστικά σχέδια εσωτερικών καλωδιώσεων των πινάκων 
και εξωτερικών καλωδιώσεων σύνδεσης των πινάκων με τον εξοπλισμό 
που θα εγκατασταθεί. 

2.7.1.4. Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια εξωτερικών και εσωτερικών 
όψεων των ηλεκτρολογικών πινάκων, στα οποία θα απεικονίζονται όλα 
τα στοιχεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τα κανάλια όδευσης καλωδίων 
και οι οριολωρίδες των πινάκων, τοποθετημένα υπό κλίμακα στις 
πραγματικές τους θέσεις και ταυτοποιημένα με τη χρησιμοποιούμενη 

στα σχέδια ονοματολογία τους. 

2.7.1.5. Κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού που θα 
εγκατασταθεί στο Έργο, περιλαμβανομένων και των μικροϋλικών. 

Επισημαίνεται εδώ ότι τα σχέδια της παραγράφου 2.7.1.2 της παρούσας ενότητας, 

δηλαδή τα λειτουργικά, μονογραμμικά και σχηματικά διαγράμματα, είναι απαραίτητα για 

την κατανόηση των βασικών αρχών σχεδιασμού του Υ/Σ και θα υποβάλλονται προς 

έγκριση, πριν την υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων και των σχεδίων καλωδίωσης 

του εξοπλισμού, που περιγράφονται στις παραγράφους 2.7.1.3, 2.7.1.4 και 2.7.1.5. 

2.7.2.  Κατάλογος σχεδίων Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

- Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις) 

- Κανάλια διέλευσης καλωδίων MT και ΧΤ  

- Αρχιτεκτονικά σχέδια του νέου κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ. 

- Κατασκευαστικά σχέδια των βάσεων έδρασης Η/Μ εξοπλισμού. 

2.8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

Για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού ισχύος, του βοηθητικού εξοπλισμού καθώς και του 

εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τέσσερα (4) 

αντίγραφα: 
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- Λεπτομερή λειτουργικά και κατασκευαστικά σχέδια του κατασκευαστή του 

εξοπλισμού. 

- Τεχνικές περιγραφές λειτουργίας και στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών. 

- Λεπτομερείς οδηγίες συντήρησης, επισκευών και πιθανών ανωμαλιών στην 

Ελληνική γλώσσα. 

- Σχέδια εσωτερικών συρματώσεων. 

- Λεπτομερή φυλλάδια με τις δυνατότητες και τις ρυθμίσεις όλων των στοιχείων 

εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου, καθώς επίσης και όλα τα απαιτούμενα 

προγράμματα για τη ρύθμιση και παραμετροποίησή τους. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει και επιπλέον φυλλάδια και περιγραφές 

υποστήριξης ή την αναθεώρηση και βελτίωση των ήδη υποβληθέντων, εάν κρίνει ότι τα 

υποβληθέντα φυλλάδια δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες λειτουργίας, συντήρησης και 

επισκευών. 

Όλα τα προηγούμενα θα παραδοθούν έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη των 

διαδικασιών δοκιμών καλής λειτουργίας και ελέγχου των συστημάτων της επέκτασης του 

Υ/Σ, παρουσία εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ. 

Δύο (2) μήνες το αργότερο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών Προσωρινής Παραλαβής 

και εφόσον κατά τη διάρκειά τους διαπιστώθηκαν ασάφειες ή λάθη ή ελλείψεις στις 

προηγούμενες οδηγίες, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τρεις (3) σειρές των οδηγιών αυτών 

αναθεωρημένες, διορθωμένες και συμπληρωμένες με όλες τις παρατηρήσεις που 

προέκυψαν κατά την παραλαβή. 

2.9. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Όλος ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου, ανεξάρτητα αν 

προδιαγράφεται λεπτομερώς ή όχι στην παρούσα προδιαγραφή, πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας όσον αφορά στην αντοχή του, στην ακρίβεια των λειτουργικών χαρακτηριστικών 

του και στη διάρκεια λειτουργίας του και σύμφωνος με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις της 

διεθνούς τεχνικής. 

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να υποστεί δοκιμές, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα 

προδιαγραφή και στις επιμέρους προδιαγραφές εξοπλισμού. 

Τα υλικά για τα οποία δεν περιλαμβάνονται ειδικές προδιαγραφές, πρέπει οπωσδήποτε να 

πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Ελληνικών Κανονισμών ή των Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών IEC ή ακόμα και άλλων Διεθνών Κανονισμών και να συνοδεύονται από έγκυρα 

πιστοποιητικά δοκιμών διεθνώς αναγνωρισμένων εργαστηρίων ή να υποστούν δοκιμές 

σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς ή τους Κανονισμούς IΕC για τα υλικά αυτά. 

Όλα τα υλικά, πριν από τη χρησιμοποίηση τους, πρέπει να έχουν την έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν για την κατασκευή της επέκτασης του Υ/Σ και της 

αντικατάστασης της υφιστάμενης προστασίας, είτε προδιαγράφονται στην παρούσα 

προδιαγραφή είτε όχι, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένες κακοτεχνιών και 

σύμφωνες με την αποδεκτή, από την διεθνή πρακτική, στάθμη ποιότητας. 

2.10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο Ανάδοχος του Έργου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μεταφορά όλου του 

εξοπλισμού που θα προμηθεύσει στο ΚΥΤ Αράχθου και για την αποθήκευση και φύλαξή του, 

μέχρι την παράδοσή του, εγκατεστημένου και λειτουργούντος στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη γενική παρατήρηση περιλαμβάνονται: 

- Η ευθύνη για την ικανοποίηση όλων των τελωνειακών υποχρεώσεων για την 

εισαγωγή τόσο του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, όσο και των μηχανημάτων ή 
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εργαλείων, των απαραίτητων για τις εργασίες εγκατάστασης του συνόλου του 

εξοπλισμού για τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη εγκατάστασης, 

προέλευσης εξωτερικού. 

- Η ευθύνη για τη σωστή συσκευασία και ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά όλου του 

απαραίτητου εξοπλισμού, μηχανημάτων ή εργαλείων είτε από το εξωτερικό, είτε 

από το εσωτερικό. 

- Η ευθύνη για τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις 

απαραίτητες διαδικασίες αλλά και τις ιδιομορφίες ή περιορισμούς στη μεταφορά 

μεγάλων φορτίων, λόγω δυσκολιών προσπέλασης στη συγκεκριμένη θέση του 

έργου ή περιορισμένων δυνατοτήτων των λιμένων εκφόρτωσης. 

Η μεταφορά του εξοπλισμού προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ από τις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ προς το 

ΚΥΤ Αράχθου αναφορικά με  τους Μ/Σ εγχύσεως, θα γίνει με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. Το 

καλώδιο ΜΤ 1x500 mm2 Cu θα παραδοθεί στον ανάδοχο στην Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, στο 

Καλλιστήρι Αττικής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1.4.2. 
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3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο εξοπλισμός ισχύος και ο βοηθητικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο Έργο θα 

ικανοποιεί τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο Τεύχος Ε, 

όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, καθώς επίσης και τους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς IEC. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1, μέρος του 

εξοπλισμού θα παραδοθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο προς εγκατάσταση, ενώ μέρος 

του εξοπλισμού θα είναι προμήθειας – εγκατάστασης ΔΕΔΔΗΕ. Στο Παράρτημα Α του 

παρόντος τεύχους, περιλαμβάνονται πίνακες ανά κατηγορία πύλης που αποτελεί 

αντικείμενο του έργου, στους οποίους ομαδοποιούνται τα προς εγκατάσταση υλικά σε 

είδος και ποσότητα, με παραπομπή: 

Α) Σε τυποποιημένο σχέδιο κατασκευής και τεχνική προδιαγραφή για τα υλικά 

προμήθειας του Αναδόχου. 

Β) Στα κατασκευαστικά σχέδια του εξοπλισμού για τα υλικά που θα προμηθεύσει ο 

ΔΕΔΔΗΕ και θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος. 

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος, για λόγους ομοιομορφίας, καλείται να υλοποιήσει την 

επέκταση του ΚΥΤ Αράχθου σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, όπως 

αυτές περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή Έργου. Οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση από αυτές, θα γίνεται αποδεκτή κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, για κάθε είδος εξοπλισμού που περιλαμβάνεται 

στην επέκταση, καταγράφονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των 

εργασιών. 

3.2. ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΖΥΓΟΙ MT 

Οι εναέριοι αγωγοί/ζυγοί ΜΤ μπορεί να είναι σταθεροί (π.χ. γυμνοί σωλήνες 

ηλεκτρολυτικού χαλκού, σύμφωνα με την προδιαγραφή SS-139) ή εύκαμπτοι (π.χ. 

πολύκλωνοι γυμνοί αγωγοί χαλκού, σύμφωνα με την προδιαγραφή SS-17), 

διαστασιολογημένοι κατάλληλα, σύμφωνα με τις ονομαστικές απαιτήσεις φόρτισης των 

πυλών που εξυπηρετούν. 

Στην περίπτωση των σταθερών αγωγών θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλεψη 

για αντιμετώπιση των θερμοκρασιακών συστολών ή διαστολών των αγωγών, όπως και 

πρόβλεψη για διατήρηση της ευθυγραμμίας τους και μετά την εγκατάστασή τους. Στο 

Παράρτημα Α και στα σχέδια του Τεύχους ΣΤ αποτυπώνονται οι απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, 

οι οποίες θα καταγραφούν και στα αναλυτικά σχέδια του Αναδόχου. Σε διαφορετική 

περίπτωση, θα πρέπει να τεκμηριωθούν οι επιλογές του Αναδόχου με τις αντίστοιχες 

μελέτες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 2.6.1 της παρούσας. 

3.3. ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 150 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Για τη σύνδεση με τους διπλούς ζυγούς 150 kV του ΚΥΤ Αράχθου, θα εγκατασταθούν 

έξι (6) ηλεκτροκίνητοι μονοπολικοί αποζεύκτες 150 kV (βλ. σχέδια 36491-33, 46708-

4), οι οποίοι θα είναι προμήθειας και εγκατάστασης ΑΔΜΗΕ. Εκτός από τους Α/Ζ, θα 

εγκατασταθούν από τον ΑΔΜΗΕ και τα βοηθητικά τους καλώδια (καλώδια ελέγχου ΧΤ 

προς Πίνακα Προστασίας, παροχή βοηθητικής τάσης, κ.α.). 
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3.4. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 150 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Στο πλαίσιο του Έργου, θα εγκατασταθεί ένας τριπολικός διακόπτης 150 kV, 2000 A, με 

ρεύμα βραχυκύκλωσης 31.5 kA. Ο διακόπτης αυτός θα είναι προμήθειας και 

εγκατάστασης του Αναδόχου, μαζί με το ικρίωμα στήριξής του. Ο Α/Δ θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή SS-97/11 του τεύχους Ε. Η 

σύνδεση του Α/Δ 150 kV με τους Μ/Σ μετρήσεων συνδυασμένου τύπου 150 kV στα 

ανάντη του Α/Δ θα γίνει από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ με τον Μ/Σ ισχύος στα κατάντη του Α/Δ, 

θα γίνει από τον Ανάδοχο, με υλικά που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος. 

3.5. Μ/Σ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 150 kV ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Για τη μέτρηση και την επαλήθευση της μέτρησης της ενέργειας που εγχέεται από το 

ΕΣΜΗΕ στο ΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει τρεις (3) 

μονοπολικούς Μ/Σ μετρήσεων συνδυασμένου τύπου (βλ. σχέδια 46708-1, 46708-3), οι 

οποίοι θα συνδεθούν στα κατάντη με τον Α/Δ 150 kV και στα ανάντη με τους 

μονοπολικούς αποζεύκτες των ζυγών 150 kV, μέσω αγωγών χαλκού 240 mm2. Η 

προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων καλωδίων για τη σύνδεση με τον Πίνακα 

Μετρήσεων εντός του υφιστάμενου κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ αποτελεί επίσης υποχρέωση 

του ΑΔΜΗΕ. 

3.6. ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΣΗΣ και ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

3.6.1. ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (MT) 

Τα καλώδια Μέσης Τάσης, όπου χρειαστεί και προβλέπεται να εγκατασταθούν στο Έργο, 

θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΔΚΣΔ-143 και του φύλλου αλλαγών 

Νο.1 του Τεύχους Ε για τριπολικά καλώδια 3x240 mm2 Al. Το πλήθος ανά φάση και οι 

διατομές των καλωδίων αυτών, εφόσον δεν προκαθορίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ στην 

παρούσα προδιαγραφή, θα επιλεγούν κατόπιν αναλυτικής μελέτης, που θα εκπονήσει ο 

Ανάδοχος και θα υποβάλει για έγκριση στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Όλα τα καλώδια που θα εγκατασταθούν θα είναι "ενός μήκους". Δεν επιτρέπονται 

ενώσεις. 

3.6.2. ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΧΤ) 

Όλα τα καλώδια Χαμηλής Τάσης (ΕΡ & ΣΡ) που θα εγκατασταθούν στο Έργο, θα είναι 

σύμφωνα με την προδιαγραφή SS-140/9 και το φύλλο αλλαγών Νο.1 του Τεύχους Ε, 

ενώ θα διαστασιολογηθούν κατόπιν αναλυτικών μελετών, που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος 

και θα υποβάλει για έγκριση στον ΔΕΔΔΗΕ. Στη διαστασιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα 

παρακάτω: 

- Οι διατομές όλων των καλωδίων τροφοδότησης οργάνων προστασίας ή μετρήσεων 

από Μετασχηματιστές Τάσεως ή Εντάσεως θα επιλεγούν και ελεγχθούν ως προς τα 

φορτία («burdens») που προσθέτουν στους αντίστοιχους Μετασχηματιστές, ώστε να 

μην προκληθούν καταστάσεις υπερφόρτισης. Για την επιλογή της διατομής των 

καλωδίων που εξυπηρετούν Μετασχηματιστές Τάσεως θα ληφθεί υπόψη και η 

συνολική αντίστασή τους, ώστε το σφάλμα στο πιο μακρινό, από τους Μ/Σ τάσης, 

άκρο τους, να είναι επαρκές για να διεγείρει με ασφάλεια τα μέσα προστασίας που θα 

εγκατασταθούν στην αρχή του καλωδίου. 

- Οι διατομές όλων των καλωδίων που εξυπηρετούν κυκλώματα ΧΤ (ΣΡ ελέγχου και 

προστασίας και ΕΡ) θα επιλεγούν και ελεγχθούν με λεπτομέρεια, όχι μόνο ως προς τα 

εξυπηρετούμενα φορτία, αλλά και ως προς τις πτώσεις τάσης που θα προκαλούνται 

σε αυτά, κατά την κανονική λειτουργία. 

- Στους υπολογισμούς θα ληφθούν υπόψη, τα μέγιστα προβλεπόμενα φορτία και 
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επιπλέον όσα κυκλώματα πρόκειται να εξυπηρετήσουν μελλοντικά φορτία επεκτάσεων 

θα συνυπολογισθούν και αυτά στη διαστασιολόγηση των εν λόγω καλωδίων. 

- Για τα καλώδια που θα εγκατασταθούν στον υπαίθριο χώρο ανάπτυξης του Υ/Σ δεν 

θα χρησιμοποιηθούν διατομές καλωδίων μικρότερες των 2,5 mm2. 

Όλα τα καλώδια ΧΤ που θα εγκατασταθούν στο Έργο (ΕΡ και ΣΡ) θα είναι πολύκλωνα 

και θα φέρουν κατάλληλο οπλισμό για προστασία έναντι τρωκτικών. Κατ’ εξαίρεση και 

μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τη φάση εκπόνησης της σχετικής 

μελέτης, μπορούν να τοποθετηθούν μη θωρακισμένα, έναντι τρωκτικών, καλώδια μόνο 

σε περιπτώσεις εντοιχισμένης όδευσης στο κτίριο του Υ/Σ. 

Το χρωματολόγιο των καλωδίων ΧΤ που θα εγκατασταθούν στο Έργο θα είναι σύμφωνο 

με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 308 S2. 

Οι διαφορετικοί αγωγοί των πολυπολικών καλωδίων θα πρέπει να εξυπηρετούν ομοειδείς 

λειτουργίες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν οι διαφορετικοί αγωγοί ενός 

πολυπολικού καλωδίου για να εξυπηρετηθούν συγχρόνως κυκλώματα ΣΡ και ΕΡ ή και 

κυκλώματα Μετασχηματιστών Τάσεως ή Εντάσεως. Επίσης, δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθούν οι διαφορετικοί αγωγοί ενός πολυπολικού καλωδίου για εξυπηρέτηση 

διαφορετικών συστημάτων προστασίας. Στο πλήθος των κλώνων κάθε πολύκλωνου 

καλωδίου θα υπάρχει ένα ποσοστό εφεδρείας κλώνων, της τάξης του 20% αυτών που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα φάση. 

Οι ταινίες ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης των καλωδίων πρέπει να είναι γαλβανικά 

συνεχείς σε όλο το μήκος των καλωδίων και θα γειωθούν στο ένα άκρο των καλωδίων 

με ιδιαίτερη επιμέλεια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα ηλεκτρομαγνητικών 

παρεμβολών. Οι γειώσεις από τις θέσεις συγκόλλησης στην ηλεκτρομαγνητική θωράκιση 

μέχρι τη σύνδεσή τους στην ταινία γειώσεως δεν πρέπει να έχουν μήκος μεγαλύτερο 

των 10 cm και η διατομή τους θα είναι τουλάχιστον ίση με τη διατομή του καλωδίου που 

γειώνεται. 

Σε όλα τα καλώδια θα υπάρχει μονοσήμαντη ονοματολογία και στα δύο άκρα τους, αλλά 

και σε όλο το μήκος τους, ανά 20 m περίπου. Αντίστοιχη επισήμανση θα υπάρχει και σε 

όλους τους επιμέρους αγωγούς, στα δύο άκρα των καλωδίων. Η στερέωση των 

ταυτοτήτων επί των καλωδίων θα γίνεται με τρόπο που εγγυάται την σταθερή και 

μακροχρόνια ύπαρξή τους και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απώλειάς τους (π.χ. σε 

υπαίθρια εγκατάσταση δεν επιτρέπεται η χρήση υλικών στερέωσης από πλαστικό ή άλλο 

υλικό που υφίσταται γήρανση και φθορά από τον ήλιο, την υγρασία κ.λ.π.). 

3.7. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Ο Μ/Σ ισχύος No.3 θα είναι προμήθειας και εγκατάστασης Αναδόχου, θα έχει σχέση 

μετασχηματισμού 150/21 kV, ονομαστική ισχύ 40/50 ΜVA και συνδεσμολογία τρίγωνο-

αστέρα (Dyn1). Τα τεχνικά και λειτουργικά του χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της προδιαγραφής ΔΔ-387/2 του Τεύχους Ε. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε 

απόκλιση από τα οριζόμενα στην προδιαγραφή (κεφ.VII, παρ.12), η τιμή της σύνθετης 

αντίστασης βραχυκυκλώσεως του Μ/Σ θα είναι uk>23%. Επιπρόσθετα, ο Μ/Σ θα είναι 

σύμφωνος με την κοινοτική οδηγία EN 50708/2020: Power transformers-Additional 

European requirements, στην οποία περιλαμβάνεται ο κανονισμός της ΕΕ 

548/28.05.2014, καθώς και η τροποποίησή του 1783/01.10.2019.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει επίσης την εγκατάσταση και τη σύνδεση των καλωδίων ΧΤ στον 

αντίστοιχο Πίνακα Ελέγχου και Προστασίας εντός του οικίσκου Η/Ν Ρ130. 

3.8. ΠΥΛΕΣ MT 

Οι πύλες ΜΤ, οι οποίες θα είναι υπαίθριου τύπου, κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
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- Μία (1) πύλη ΜΤ εισόδου από Μ/Σ (TM), όπως αναλύεται στον Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος Α, στα αντίστοιχα σχέδια και Τεχνικές Περιγραφές. 

- Μία (1) πύλη διασύνδεσης ζυγών ΜΤ (BSM), όπως αναλύεται στον Πίνακα 2 του 

Παραρτήματος Α, στα αντίστοιχα σχέδια και Τεχνικές Περιγραφές. 

- Οκτώ (8) πύλες ΜΤ αναχωρήσεων εναέριων γραμμών Διανομής (OLM), όπως 

αναλύεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Α, στα αντίστοιχα σχέδια και Τεχνικές 

Περιγραφές. 

- Μία (1) πύλη πυκνωτών αντιστάθμισης ΜΤ (CM), όπως αναλύεται στον Πίνακα 4 του 

Παραρτήματος Α, στα αντίστοιχα σχέδια και Τεχνικές Περιγραφές. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, ο άξονας της επέκτασης των 

ζυγών ΜΤ θα είναι μετατοπισμένος κατά 3 m σε σχέση με τον άξονα των υφιστάμενων 

ζυγών ΜΤ, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο 36491-33 της Κάτοψης Η/Μ εξοπλισμού. 

3.8.1. ΠΥΛΗ ΜΤ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ Μ/Σ (TM) 

Η κατασκευή της πύλης ΜΤ εισόδου από τον Μ/Σ No.3 θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο 

ΔΕΔΔΗΕ/46708-4 των Τομών Η/Μ εξοπλισμού του Τεύχους ΣΤ, με τις εξής επισημάνσεις: 

1. Το ικρίωμα τύπου “G2” θα τροποποιηθεί και θα μελετηθεί κατάλληλα, ώστε στο 

ανώτερο τμήμα του να εγκατασταθούν οι τρεις (3) Μ/Σ εγχύσεως που θα 

παραδοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η σύνδεση των Μ/Σ εγχύσεως θα γίνει στο κύκλωμα 

ισχύος, σύμφωνα με το σχέδιο 46708-4. Επιπρόσθετα, κατά παρέκκλιση από το 

τυποποιημένο σχέδιο κατασκευής FF-8530 του ικριώματος “G2”, ο πρόβολος για την 

εγκατάσταση των αλεξικεραύνων 20 kV θα τοποθετηθεί σε υψηλότερο επίπεδο. Οι 

παραπάνω τροποποιήσεις αποτυπώνονται ενδεικτικά στο σχέδιο 46708-6 του 

Τεύχους ΣΤ. 

2. Σε απόκλιση από το τυποποιημένο του σχέδιο FF-8531, το ικρίωμα “ST” θα 

περιλαμβάνει πρόσθετο πρόβολο για την εγκατάσταση μονωτήρων στήριξης 20 kV, 

σύμφωνα με το σχέδιο 46708-4 της πύλης άφιξης Μ/Σ (Τομή Α1-Α1).  

3. Η πλευρά ΜΤ του Μ/Σ ισχύος θα συνδεθεί καλωδιακά με την πύλη άφιξης του Μ/Σ 

(ΤΜ), μέσω επτά (7) μονοπολικών καλωδίων Cu, διατομής 500 mm2, με μόνωση 

XLPE (2 καλώδια ανά φάση και ένα εφεδρικό). Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η 

εγκατάσταση 14 συνολικά ακροκιβωτίων 20 kV (7 σε κάθε άκρο της σύνδεσης) επί 

των κατάλληλων ικριωμάτων στήριξης, τύπου “AKΡ” (βλ. σχέδιο 46708-4, Τομές 

Α1-Α1, Α2-Α2). Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των ανωτέρω μονοπολικών 

καλωδίων (7x1x500 mm2 Cu) θα πραγματοποιηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η 

εγκατάστασή τους αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

4. Σύμφωνα με το φύλλο αλλαγών Νο.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής TD-56/3, το 

δοχείο του Α/Δ ΜΤ Ρ235 θα είναι ενεργού τύπου (live tank type) και το μέσο 

διακοπής για μόνωση και  απόσβεση τόξου θα είναι το κενό. 

5. Για την αντικεραυνική προστασία της πύλης του νέου Μ/Σ Νο3, θα συνδεθούν με 

αγωγό γης (μήκους 30 m) η κορυφή του ικριώματος των ζυγών 150 kV (τύπου 

"11") της πύλης του Μ/Σ Νο3 με την κορυφή του ικριώματος των ζυγών 150 kV 

(τύπου "11") της πύλης του Μ/Σ Νο1. 

3.8.2. ΠΥΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΥΓΩΝ ΜΤ (BSM) 

Η κατασκευή της πύλης διασύνδεσης των ζυγών ΜΤ των Μ/Σ Νο.2 και Νο.3 θα γίνει 

σύμφωνα με το σχέδιο 46708-4 του Τεύχους ΣΤ, με τις εξής επισημάνσεις: 

- Θα περιλαμβάνεται πρόσθετο ικρίωμα ζυγών 20 kV τύπου “OS” για τη σύνδεση των 

υφιστάμενων με τους νέους ζυγούς ΜΤ, επειδή ο άξονας των νέων ζυγών ΜΤ θα είναι 

μετατοπισμένος κατά 3 m σε σχέση με τον άξονα των υφιστάμενων ζυγών 20kV. Το 
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εν λόγω ικρίωμα θα εγκατασταθεί σε οριζόντια απόσταση 3.5 m από το ακραίο ικρίωμα 

“OS” της υφιστάμενης κληματαριάς ΜΤ, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης 

36491-33 και στο σχέδιο τομών 46708-4 (όψη Β3-Β3).  

- Σύμφωνα με το φύλλο αλλαγών Νο.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής TD-55/3, το δοχείο 

του Α/Δ ΜΤ Ρ265 θα είναι ενεργού τύπου (live tank type) και το μέσο διακοπής για 

μόνωση και  απόσβεση τόξου θα είναι το κενό. 

- Θα προβλεφθεί μία (1) κορυφή επί των ικριωμάτων των ζυγών 20 kV τύπου “OS” για 

τη σύνδεση του αγωγού γης. 

 

3.8.3. ΠΥΛΕΣ ΜΤ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (OLM) 

Η κατασκευή των οκτώ (8) πυλών αναχωρήσεων ΜΤ θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο  

46708-4 του Τεύχους ΣΤ, με τις εξής επισημάνσεις: 

- Σύμφωνα με το φύλλο αλλαγών Νο.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής TD-53/4, ο κύκλος 

λειτουργίας των Α/Δ ΜΤ (Ρ400-Ρ470) θα είναι 0-0,3 s-CO-15s-CO-15s-CO. Επίσης, 

το δοχείο κάθε Α/Δ θα είναι ενεργού τύπου (live tank type) και το μέσο διακοπής για 

μόνωση και  απόσβεση τόξου θα είναι το κενό. 

- Στις πύλες αναχωρήσεων θα προβλεφθούν συνολικά τέσσερις (4) κορυφές επί των 

ικριωμάτων των ζυγών 20 kV τύπου “OS” για τη σύνδεση του αγωγού γης (βλ. σχέδιο 

Κάτοψης Η/Μ εξοπλισμού 36491-33). 

3.8.4. ΠΥΛΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΤ (CM) 

Η κατασκευή της πύλης πυκνωτών αντιστάθμισης ΜΤ του Μ/Σ No.3 θα γίνει σύμφωνα 

με το σχέδιο 46708-4 του Τεύχους ΣΤ, με τις εξής επισημάνσεις: 

- Η σύνδεση της πύλης πυκνωτή με τη συστοιχία πυκνωτών αντιστάθμισης θα γίνει 

μέσω τριπολικού καλωδίου (3x240 mm2 Al). Συνεπώς, η πύλη θα περιλαμβάνει 

συνολικά έξι ακροκιβώτια 20 kV (3 σε κάθε άκρο) για τη σύνδεση των καλωδίων. Τα 

εν λόγω ακροκιβώτια μαζί με τους αντίστοιχους μονωτήρες στηρίξεως 20 kV θα 

εγκατασταθούν επί των ικριωμάτων τύπου “17a” και “ADP” (ικρίωμα στήριξης 

αυτεπαγωγών και διακοπτών φορτίου), όπως απεικονίζεται ενδεικτικά στο σχέδιο 

46708-4 (τομές Α4-Α4, Α6-Α6). 

- Σύμφωνα με το φύλλο αλλαγών Νο.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής TD-54/4, το δοχείο 

του Α/Δ ΜΤ Ρ335 θα είναι ενεργού τύπου (live tank type) και το μέσο διακοπής για 

μόνωση και  απόσβεση τόξου θα είναι το κενό. 

- Θα προβλεφθεί μία (1) κορυφή επί των ικριωμάτων των ζυγών 20 kV τύπου “OS” για 

τη σύνδεση του αγωγού γης. 

3.9. ΒΑΘΜΩΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ MT 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και την εγκατάσταση του βαθμωτού 

συγκροτήματος πυκνωτών αντιστάθμισης ΜΤ, συμπεριλαμβανομένου του ικριώματός 

του, των διακοπτών φορτίου ΜΤ, των αυτεπαγωγών απόσβεσης και των ικριωμάτων 

τους. 

Η συνολική απαιτούμενη ισχύς αντιστάθμισης στη μέση τάση (ΜΤ) του Μ/Σ ισχύος No.3, 

που θα εγκατασταθεί στο Έργο είναι 12.9 MVAr. Το συγκρότημα πυκνωτών ΜΤ 

αντιστάθμισης αέργου ισχύος που θα εγκατασταθεί στο Έργο θα είναι βαθμωτό, σε τρεις 

(3) βαθμίδες των 4.3 MVAr έκαστη, παράλληλης σύνδεσης και σύμφωνα με την 

προδιαγραφή TD-01 του τεύχους Ε και τα κατασκευαστικά σχέδια του Τεύχους ΣΤ. Η 

σύνδεση με την πύλη του πυκνωτή θα πραγματοποιηθεί με τριπολικό καλώδιο ισχύος 

20kV (3x240 mm2 Al), το οποίο θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το σχέδιο 
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46708-4. 

Προκειμένου να γίνει η ζεύξη/απόζευξη των βαθμίδων των συγκροτημάτων των 

προαναφερθέντων πυκνωτών παράλληλης σύνδεσης, θα εγκατασταθούν διακόπτες 

φορτίου MT, σύμφωνα με την προδιαγραφή TD-03 του Τεύχους Ε και αυτεπαγωγές 

απόσβεσης για τον περιορισμό ρευμάτων ηλέκτρισης, σύμφωνα με την προδιαγραφή 

TD-07 του Τεύχους Ε, τα σχέδια των οποίων περιλαμβάνονται στο Τεύχος ΣΤ. Οι εν λόγω 

αυτεπαγωγές θα είναι ονομαστικού ρεύματος συνεχούς λειτουργίας 150 Α, ονομαστικής 

αυτεπαγωγής 80 μH. Το ικρίωμα τύπου “ADP” επί του οποίου θα εγκατασταθούν οι 

διακόπτες φορτίου και οι αυτεπαγωγές θα είναι σύμφωνα με το σχέδιο 46003 του 

τεύχους ΣΤ. 

 

 

3.10. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MT 

Ο εξοπλισμός MT, τον οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει στο Έργο ο Ανάδοχος, θα 

είναι σύμφωνος με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

- Αλεξικέραυνα MT Οξειδίου Μετάλλου 

Για την προστασία του Μ/Σ No.3 από υπερτάσεις, στην πλευρά MT και συγκεκριμένα 

επί του ικριώματος “G2” θα εγκατασταθούν τρία αλεξικέραυνα MT, οξειδίου μετάλλου 

χωρίς διάκενα και σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-134 του 

Τεύχους Ε. Επισημαίνεται ότι ο πρόβολος για την εγκατάσταση των αλεξικεραύνων 

επί του ικριώματος “G2” θα τοποθετηθεί σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι ορίζεται στο 

τυποποιημένο σχέδιο κατασκευής του ικριώματος (FF 8530), όπως αποτυπώνεται στο 

ενδεικτικό σχέδιο ΔΕΔΔΗΕ/46708-6 τροποποίησης του ικριώματος τύπου “G2”. 

- Μονωτήρες Ζυγών MT 

Οι μονωτήρες ζυγών που απαιτούνται παρουσιάζονται ενδεικτικά στα σχέδια του 

Τεύχους ΣΤ και θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την προδιαγραφή TD-79 του 

Τεύχους Ε. 

- Θερμοσυστελλόμενα ακροκιβώτια MT 

Τα ακροκιβώτια που θα χρησιμοποιηθούν στην πύλη του Μ/Σ και στην πύλη του 

πυκνωτή θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής TD-15 

του Τεύχους Ε. Οι ακριβείς ποσότητες των ακροκιβωτίων αναγράφονται στους 

επιμέρους πίνακες του Παραρτήματος Α. 

3.11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 

ΤΩΝ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ 150/20 kV 

Ο ουδέτερος κόμβος στον αστέρα της πλευράς ΜΤ του νέου Μ/Σ ισχύος θα συνδεθεί στο 

δίκτυο γείωσης του Υ/Σ με δύο τρόπους, η εναλλαγή μεταξύ των οποίων επιτυγχάνεται 

με δύο μονοπολικούς Α/Ζ ΜΤ, κατασκευασμένους σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή 

TD-66/2. Κατά τον ένα τρόπο, ο ουδέτερος κόμβος συνδέεται απευθείας στο δίκτυο 

γείωσης, ενώ κατά τον δεύτερο η σύνδεση γίνεται μέσω κατάλληλης αντίστασης 

γείωσης, η οποία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-40 του Τεύχους Ε. 

Η προμήθεια και η εγκατάσταση των Α/Ζ αυτών και της αντίστασης γείωσης θα γίνει από 

τον Ανάδοχο του Έργου, περιλαμβανομένου και του Μ/Σ έντασης 1000-100/1-1 Α για 

την προστασία από ασθενή ρεύματα προς γη και περιορισμένης ζώνης. 

Επισημαίνεται ότι η σύνδεση της αντίστασης γείωσης με τον ουδέτερο κόμβο του Μ/Σ 

Νο.3 και τους μονοπολικούς Α/Ζ θα πραγματοποιηθεί μέσω καλωδίου 20 kV 240 mm2 

Al μήκους 30 περίπου μέτρων, τα χαρκατηριστικά του οποίου θα είναι σύμφωνα με την 
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προδιαγραφή ΔΚΣΔ-143/1 και το φύλλο αλλαγών Νο1 του Τεύχους Ε. Για τον σκοπό 

αυτό απαιτείται η εγκατάσταση δύο (2) ακροκιβωτίων 20 kV 1x240 mm2 επί του 

ικριώματος RS των Α/Ζ και ενός (1) ακροκιβωτίου επί της αντίστασης γείωσης, τα οποία 

θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής TD-15 του Τεύχους 

Ε. Η προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων ακροκιβωτίων και των καλωδίων 

ΜΤ θα γίνει από τον Ανάδοχο του έργου.  

3.12. Μ/Σ  ΕΓΧΥΣΕΩΣ 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα προμηθεύσει τρεις Μ/Σ εγχύσεως παλμού, ελέγχου μετρητών διπλού 

τιμολογίου. Τους Μ/Σ αυτούς θα τοποθετήσει ο Ανάδοχος, πάνω σε κατάλληλα 

ικριώματα, τα οποία ο ίδιος θα κατασκευάσει και εγκαταστήσει. Στο Τεύχος ΣΤ 

περιλαμβάνεται το κατασκευαστικό σχέδιο 4080951 για τους εν λόγω Μ/Σ εγχύσεως. 

Η εγκατάσταση και σύνδεση των Μ/Σ εγχύσεως στο κύκλωμα ισχύος αποτελούν 

υποχρέωση του Αναδόχου, όπως και οι εργασίες συρμάτωσής τους, ήτοι η καλωδιακή 

σύνδεση των Μ/Σ εγχύσεως με τον επαφέα και μεταξύ τους.  

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των απαιτούμενων καλωδίων για τη σύνδεση του επαφέα 

των Μ/Σ εγχύσεως με το υφιστάμενο κτίριο ΤΑΣ (Τηλεχειρισμών Ακουστικής 

Συχνότητας) είναι υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ, όπως και οι αντίστοιχες εργασίες σύνδεσης. 

Ωστόσο, η εγκατάσταση των εν λόγω καλωδίων αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

3.13. Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΩΣ ΜΤ 

Στην πύλη άφιξης του νέου Μ/Σ Νο.3 θα εγκατασταθούν τρεις (3) μονοφασικοί Μ/Σ 

εντάσεως ΜΤ 2000-1000/5 Α (30 VA, 5P20) με σκοπό τη διενέργεια προστασίας από 

υπερένταση. Όπως αναλύεται και στην παράγραφο 4.1.3.2, το ρεύμα του δευτερεύοντος 

των Μ/Σ εντάσεως οδηγείται ως είσοδος σε κατάλληλη ΨΜΕΠ υπερέντασης ΜΤ επί του 

Πίνακα Προστασίας του Μ/Σ και σε περίπτωση σφάλματος, ο διακόπτης της άφιξης του 

Μ/Σ (Ρ235), καθώς και ο Α/Δ της πύλης τομής ζυγών (Ρ265) οδηγούνται σε πτώση (βλ. 

μονογραμμικό διάγραμμα 46708-1). 

Επιπλέον, θα εγκατασταθούν δύο (2) διπολικοί Μ/Σ τάσεως 20 kV/100 V (35 VA, cl 0.5) 

με συνδεσμολογία τύπου ARON, οι οποίοι θα χρησιμεύουν στην τροφοδοσία με τάση του 

Αυτόματου Ρυθμιστή Τάσεως (AVR), καθώς και των Η/Ν υπερέντασης στους Πίνακες 

Προστασίας των αναχωρήσεων ΜΤ, προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία της 

προστασίας από υποσυχνότητα (βλ. παρ. 4.3.3). 

Οι παραπάνω Μ/Σ εντάσεως και τάσεως ΜΤ θα εγκατασταθούν επί του ικριώματος “ST”, 

σύμφωνα με το σχέδιο ΔΕΕΔ/46708-4 των Τομών του Η/Μ εξοπλισμού. Οι Μ/Σ εντάσεως 

και τάσεως ΜΤ θα πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών SS-109/2 και SS-110/1 

αντίστοιχα. 

3.14. ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Όλοι οι Πίνακες που θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο στο Έργο, θα είναι σύμφωνοι 

με τους κανονισμούς IEC 61439 1&2 και την προδιαγραφή SS-44/1, αυτοστήρικτοι επί 

του δαπέδου, κατασκευασμένοι από στραντζαριστή λαμαρίνα, ικανή να αντέχει, από 

μηχανικής απόψεως, οποιοδήποτε σφάλμα μπορεί να εκδηλωθεί στο εσωτερικό τους. 

Ανάλογη μηχανική προστασία πρέπει να παρέχει και η πόρτα των πινάκων. Όλοι οι 

πίνακες θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ-31. 

Όλοι οι ανωτέρω Πίνακες προστασίας της επέκτασης του Υ/Σ θα σχεδιασθούν και θα 

κατασκευασθούν με επαρκή χώρο για την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού που θα 

απαιτηθεί για την πλήρη ανάπτυξη της επέκτασης του Υ/Σ και με επιπλέον ελεύθερο 

χώρο 20%. Η σχεδίαση και κατασκευή των πινάκων πρέπει να επιτρέπει ευχερή 
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προσπέλαση σε όλες τις συσκευές και τις συνδέσεις καλωδίων στο εσωτερικό τους για 

λόγους αντικατάστασης στοιχείων, επέκτασης ή συντήρησης, ενώ δεν θα γίνει αποδεκτή 

η τοποθέτηση διπλών οριολωρίδων. 

Σε όλους τους πίνακες θα τοποθετηθούν πινακίδες σύμφωνα με τα ενδεικτικά σχέδια, 

σχετικά με την ονομασία κάθε πύλης, όπως αυτές παρουσιάζονται στο συνημμένο 

μονογραμμικό σχέδιο και κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ μετά την ανάθεση. Τυχόν 

καλώδια επικοινωνίας, καθώς και άδειες χρήσης των συσκευών που θα τοποθετηθούν 

στους πίνακες θα παραδοθούν στον ΔΕΔΔΗΕ. Αναλυτικά οι εν λόγω πίνακες 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

3.15. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

Ο υπαίθριος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ισχύος της επέκτασης του Υ/Σ θα εγκατασταθεί 

επί μεταλλικών ικριωμάτων, τα οποία θα είναι προμήθειας του Αναδόχου. Για το σύνολο 

των υπό προμήθεια ικριωμάτων, παρατίθενται από τον ΔΕΔΔΗΕ τα τυποποιημένα σχέδιά 

τους, τα σχέδια του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί επ’ αυτών και όποιες αποκλίσεις 

πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Όλα τα νέα ικριώματα θα 

ελεγχθούν/σχεδιαστούν και κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην προδιαγραφή SS-20 του Τεύχους Ε, το Παράρτημα Α της παρούσας 

και τα σχέδια του Τεύχους ΣΤ. 

Τα ικριώματα θα εδράζονται σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες θα 

κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο. Δεν θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικές κατασκευές σε 

άμεση επαφή με το έδαφος. Όλα τα ικριώματα θα είναι εφοδιασμένα με κατάλληλες 

πλάκες ή πλαίσια προσαρμογής για την ευχερή τοποθέτηση του αντίστοιχου εξοπλισμού. 

Ο σχεδιασμός των μεταλλικών ικριωμάτων θα εξασφαλίζει τα προδιαγεγραμμένα και 

απαιτούμενα από τους κανονισμούς διάκενα ασφαλείας. 

Γενικά η επιλογή των διαστάσεων και της διάταξης κάθε ικριώματος θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να εξασφαλίζει το απρόσκοπτο της λειτουργίας του εγκατεστημένου, στο 

υπόψη ικρίωμα, εξοπλισμού (π.χ. ευχερή και ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις επιτόπιου 

χειρισμού του εξοπλισμού). Στη σχεδίαση των ικριωμάτων θα ληφθεί πρόνοια για τη 

δυνατότητα ανάβασης του προσωπικού συντήρησης με ασφάλεια στα ανώτερα σημεία 

τους. 

Θα προβλεφθούν οπές, επί όλων των σκελών των ικριωμάτων, για τη σύνδεση των 

αγωγών γείωσης. Όλα τα τμήματα των μεταλλικών ικριωμάτων θα είναι πλήρως 

διαμορφωμένα και κατεργασμένα πριν από το γαλβάνισμα. Καμία μεταλλική κατεργασία 

δεν επιτρέπεται μετά το γαλβάνισμα (κόψιμο, τρύπημα κλπ.). Μικρής έκτασης ζημιές στο 

στρώμα της επιψευδαργύρωσης, οι οποίες έχουν προέλθει από τη μεταφορά, θα 

επιδιορθώνονται επί τόπου του Έργου, με τρόπο που θα τύχει της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ 

(π.χ. βάψιμο με ειδικό χρώμα ψευδαργύρου που να περιέχει τουλάχιστον 92% κατά 

βάρος σκόνη ψευδαργύρου). 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης κλειστών διατομών θα ληφθεί μέριμνα για την πλήρη 

αποστράγγισή τους. 

Οι διάμετροι των απαραίτητων οπών επί των ικριωμάτων δεν θα υπερβαίνουν τη 

διάμετρο των αντίστοιχων κοχλιών περισσότερο από 1.5 mm. 

Οι μέγιστοι επιτρεπόμενοι βαθμοί λυγηρότητος των ικριωμάτων (L/r) δεν θα 

υπερβαίνουν τις παρακάτω τιμές: 

      L/r 

Κύρια σκέλη 120 

Δευτερεύοντα σκέλη 200 
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Εφεδρικά πρόσθετα σκέλη 250 

Σκέλη τανυόμενα 300 

όπου L το μήκος λυγισμού και r η ελάχιστη ακτίνα αδρανείας της διατομής. 

Όπου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν συγκολλήσεις, αυτές θα έχουν εκτελεσθεί 

από ειδικευμένους συγκολλητές και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του AWS. 

3.16. ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΟΥ 

Σε κάθε περίπτωση ηλεκτρικής σύνδεσης αγώγιμων στοιχείων εξοπλισμού ΥΤ ή ΜΤ θα 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι μεταλλικοί σφιγκτήρες, σύμφωνοι με την προδιαγραφή 

SS-31. Λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια και τεχνικά χαρακτηριστικά των σφιγκτήρων 

αυτών, για κάθε περίπτωση σύνδεσης, θα υποβληθούν στον ΔΕΔΔΗΕ για έγκριση. 

Επισημαίνεται η απαίτηση χρησιμοποίησης κατάλληλων διμεταλλικών σφιγκτήρων σε 

κάθε περίπτωση σύνδεσης στοιχείων διαφορετικού υλικού κατασκευής, καθώς και η 

απαίτηση χρησιμοποίησης εύκαμπτων-ολισθαινόντων σφιγκτήρων σε όσες διατάξεις 

απαιτείται, για την παραλαβή των συστολών-διαστολών των σταθερών αγωγών (π.χ. 

ζυγών).
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4 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ και ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Για τον έλεγχο, την προστασία, την απεικόνιση όλων των μετρούμενων μεγεθών και την 

αδιάλειπτη επιτήρηση της λειτουργίας της επέκτασης του Υ/Σ του ΚΥΤ Αράχθου, ο 

Ανάδοχος θα μελετήσει, προμηθεύσει και εγκαταστήσει Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας 

(ΠΕΠ) του νέου εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου. Επιπρόσθετα, 

όπως έχει προαναφερθεί, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού 

προστασίας της πλευράς ΜΤ και των Μετασχηματιστών Ισχύος 150/20 kV, ο Ανάδοχος 

θα μελετήσει, προμηθεύσει και εγκαταστήσει Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας (ΠΕΠ) για 

τον εν λόγω υφιστάμενο εξοπλισμό. 

Πιο αναλυτικά, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει: 

- Τρεις (3) Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας των Μ/Σ ισχύος, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται ο Πίνακας του νέου Μ/Σ No3 (Q2.3), αλλά και οι Πίνακες των 

υφιστάμενων Μ/Σ Νο1 (Q2.1) και Νο2 (Q2.2), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 4.3.2. Καθένας από τους παραπάνω ΠΕΠ θα περιλαμβάνει επίσης τον 

Αυτόματο Ρυθμιστή Τάσης του αντίστοιχου Μ/Σ, καθώς και τον χειρισμό των πυλών 

τομής ζυγών των Μ/Σ Νο1 και Νο2 και των Μ/Σ Νο2 και Νο3. 

- Έξι (6) Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Αναχωρήσεων ΜΤ (Q3-Q8) για το σύνολο των 

αναχωρήσεων ΜΤ του Υ/Σ (νέων και υφιστάμενων). 

- Έναν (1) Πίνακα Ελέγχου & Προστασίας Πυκνωτών ΜΤ (QC) για τη νέα συστοιχία 

πυκνωτών που θα εγκατασταθεί στους ζυγούς του Μ/Σ Νο3. 

- Έναν (1) Πίνακα βοηθητικών παροχών Σ.Ρ. (Πίνακας DC) για την τροφοδότηση όλου 

του εξοπλισμού αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ. 

- Έναν (1) φορτιστή συσσωρευτών (Πίνακας BC), καθώς και την αντίστοιχη συστοιχία 

συσσωρευτών, η οποία θα εγκατασταθεί σε ξεχωριστή αίθουσα του νέου κτιρίου. 

- Έναν (1) Πίνακα βοηθητικών παροχών Ε.Ρ. (Πίνακας AC) για την τροφοδότηση όλου 

του εξοπλισμού αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ. 

- Έναν (1) Μ/Σ έντασης 1000-100/1-1 Α, ο οποίος θα εγκατασταθεί στον ουδέτερο 

κόμβο του Μ/Σ ισχύος Νο.3 για τη διενέργεια προστασίας περιορισμένης ζώνης και 

προστασίας από ασθενή ρεύματα κόμβου. 

Κάθε Πίνακας Ελέγχου και Προστασίας θα διαθέτει Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου & 

Προστασίας (ΨΜΕΠ), που αποτελούν συνδυασμό:  

 πολυλειτουργικών ηλεκτρονόμων προστασίας. 

 μονάδων συλλογής, απεικόνισης και μετάδοσης μετρήσεων, ενδείξεων, σημάνσεων 

και καταστάσεων του υπό επιτήρηση εξοπλισμού ισχύος. 

 μονάδων χειρισμού επιτόπου ή μέσω τηλε-εντολών, με δυνατότητα εφαρμογής 

μανδαλώσεων και αλληλενδέσεων για τον υπό έλεγχο εξοπλισμό. 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα μεταφέρει και θα εγκαταστήσει στο νέο κτίριο ελέγχου τον 

Πίνακα Ελέγχου και Προστασίας Πυκνωτών ΜΤ (315Q) για τις υφιστάμενες συστοιχίες 

πυκνωτών στους ζυγούς των Μ/Σ Νο1 και Νο2. Συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ θα αποσυνδέσουν και 

θα ανασυρματώσουν τον εν λόγω πίνακα για τη σύνδεση με το νέο Ψηφιακό Σύστημα 

Ελέγχου (ΨΣΕ) του Υ/Σ. 

Οι παραπάνω Πίνακες Προστασίας, εκτός των Πινάκων Προστασίας των Μ/Σ Ισχύος, θα 

εγκατασταθούν σε διαθέσιμο χώρο εντός του νέου κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ, όπως 

απεικονίζεται στο σχέδιο 46708-5. Οι Πίνακες Προστασίας των Μ/Σ Ισχύος θα 

εγκατασταθούν εντός των υφιστάμενων οικίσκων Η/Ν Ρ115 (οι Πίνακες Q2.1, Q2.2) και 

Ρ130 (ο Πίνακας Q2.3) του ΚΥΤ Αράχθου, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής 
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εγκατάστασής τους σε διαθέσιμο χώρο εντός του νέου κτιρίου ελέγχου.  

Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου 

(ΨΣΕ) του Υ/Σ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

4.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

4.2.1 Ιεραρχικά επίπεδα ελέγχου του Υ/Σ 

Στην πύλη 150 kV σύνδεσης κάθε Μ/Σ ισχύος, υπάρχει διαχωρισμός αρμοδιοτήτων 

εποπτείας και ελέγχου του εξοπλισμού ισχύος, μεταξύ των εταιρειών ΑΔΜΗΕ και 

ΔΕΔΔΗΕ.  

Συγκεκριμένα, στον εξοπλισμό αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ (από πλευράς δυνατότητας 

χειρισμών) εντάσσονται μόνο οι Α/Ζ ζυγών 150 kV. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός ισχύος 

της πύλης (Α/Δ 150 kV) περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με τον 

Μ/Σ ισχύος και τον εξοπλισμό Μέσης Τάσης της πύλης άφιξης. 

Για όλον τον παραπάνω εξοπλισμό (ΥΤ & ΜΤ) υπάρχουν τα παρακάτω διακριτά επίπεδα 

ελέγχου, από τα οποία θα γίνονται οι απαιτούμενοι χειρισμοί για τα διάφορα στοιχεία 

του. Η σειρά με την οποία τα επίπεδα αυτά καταγράφονται παρακάτω, αποτελεί και 

την ιεραρχική τους διαβάθμιση από το κατώτερο προς το υψηλότερο επίπεδο. 

Τα επίπεδα ελέγχου είναι: 

α) Επιτόπου του εξοπλισμού (κομβία χειρισμού σε Α/Δ 150 kV, Α/Ζ 150 kV,  

Μηχανισμό OLTC Μ/Σ ισχύος, A/Δ ΜΤ και χειροκίνητα χειριστήρια για τον λοιπό 

εξοπλισμό ισχύος). 

β) Από το επίπεδο ελέγχου πύλης (ενσωματωμένα κομβία χειρισμών στην πρόσοψη 

των Ψηφιακών Μονάδων Ελέγχου & Προστασίας «ΨΜΕΠ» πυλών 150 kV & ΜΤ 

– πολυλειτουργικοί Η/Ν του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και χειριστήρια ON-OFF για τα 

στοιχεία αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ).  

γ) Από το επίπεδο κεντρικού ελέγχου του Υ/Σ (οθόνη στο SCADA του Ψηφιακού 

Συστήματος Ελέγχου (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς και από το σύστημα τηλε-ελέγχου του 

ΑΔΜΗΕ). 

δ) Από το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Δικτύου Διανομής (ΚΕΔΔ) και από το 

Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) Αγ. Στεφάνου, μέσω τηλεμεταβιβαζόμενων 

εντολών.  

Κάθε ένα από τα προαναφερόμενα επίπεδα θα μπορεί να διεκπεραιώσει τους 

προβλεπόμενους σε αυτό το επίπεδο χειρισμούς, μόνο εφόσον συντρέχουν οι 

παρακάτω προυποθέσεις: 

 το χειριστήριο «τοπικά» - «ανώτερο επίπεδο ελέγχου» (Local-Remote) του 

επιπέδου που πρόκειται να εκτελέσει χειρισμούς, βρίσκεται στη θέση «τοπικά» 

(Local).  

 τα χειριστήρια «τοπικά» - «ανώτερο επίπεδο ελέγχου» (Local-Remote) όλων 

των κατωτέρων του προαναφερόμενου επιπέδων, βρίσκονται στη θέση 

«ανώτερο επίπεδο ελέγχου» (Remote).  

Η ανάληψη της δυνατότητας χειρισμών από οποιοδήποτε επίπεδο θα γνωστοποιείται 

σε όλα τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα με την κατάλληλη σήμανση, αποκλείοντας τη 

δυνατότητα παράλληλου χειρισμού.  

Επιπλέον των προαναφερθέντων επιπέδων ελέγχου, για τον Α/Δ 150 kV της πύλης 

Μ/Σ, καθώς και για τους ΔΙ ΜΤ, θα διατηρηθεί η δυνατότητα εκτάκτου ανοίγματος 

(«emergency trip») από το αντίστοιχο κομβίο, με απευθείας συρμάτωση στο πηνίο 

ανοίγματος του Α/Δ. 
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4.2.1.1 Έλεγχος επιτόπου του εξοπλισμού (α’ επίπεδο) 

Για τη μεταγωγή του ελέγχου στο α’ επίπεδο χειρισμών χρησιμοποιούνται τα 

χειριστήρια «Local»-0-«Remote» στους επιτόπιους πίνακες των επιμέρους στοιχείων 

εξοπλισμού 150 kV (Α/Δ, Α/Ζ), στους Α/Δ ΜΤ και στον μηχανισμό αλλαγής τάσης υπό 

φορτίο (OLTC) των Μ/Σ ισχύος. Η θέση «Remote» στα επιμέρους χειριστήρια θα 

μετάγει τον έλεγχο των στοιχείων στις αντίστοιχες Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου των 

Πινάκων Ελέγχου και Προστασίας (β’ επίπεδο). 

Ειδικά για τον χειρισμό του Α/Δ 150 kV, ο οποίος θα διαθέτει δύο πηνία ανοίγματος 

και ένα πηνίο κλεισίματος, το κύκλωμα για τους τοπικούς χειρισμούς (+Ιπύλης 150), 

θα διεγείρει μόνο το ένα πηνίο ανοίγματος (Νο1) και το πηνίο κλεισίματος, όταν το 

χειριστήριο του Α/Δ βρίσκεται στη θέση «Local». Επίσης, όταν το εν λόγω χειριστήριο 

βρίσκεται στη θέση «Local», το ρεύμα διέγερσης των Η/Ν του Α/Δ που ελέγχουν τις 

συνθήκες πίεσης SF6 και φόρτισης ελατηρίων, ώστε να επιτρέπουν ή να δεσμεύουν 

αντίστοιχα τους χειρισμούς του Α/Δ, θα είναι το +Ιπύλης 150. 

Οι μικροαυτόματοι τροφοδοσίας των κυκλωμάτων +Ιπύλης 150 θα επιτηρούνται 

κατάλληλα και σε περίπτωση απώλειας των τάσεων αυτών θα εκδίδονται οι 

κατάλληλες σημάνσεις (τοπικές και τηλεσημάνσεις) για τις εν λόγω πύλες του Υ/Σ. 

Οι απαιτούμενες δυνατότητες χειρισμών σε αυτό το επίπεδο καταγράφονται στον 

Πίνακα 1 της παραγράφου 4.6. 

 

4.2.1.2 Έλεγχος από το επίπεδο πύλης (β’ επίπεδο) 

Ο έλεγχος και η εποπτεία του εξοπλισμού ισχύος των πυλών σύνδεσης τόσο του νέου 

Μ/Σ ισχύος όσο και των υφιστάμενων Μ/Σ, θα πραγματοποιείται από τους 

αντίστοιχους Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας (ΠΕΠ), οι οποίοι θα εγκατασταθούν εντός 

των υφιστάμενων οικίσκων Η/Ν Ρ115 (οι ΠΕΠ των υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος Νο1 και 

Νο2) και Ρ130 (ο ΠΕΠ του νέου Μ/Σ Νο3). 

Καθένας από τους παραπάνω Πίνακες Προστασίας Μ/Σ θα διαθέτει τρία διακριτά 

τμήματα επί της πρόσοψής του για τις ανάγκες ελέγχου και εποπτείας του εξοπλισμού 

ισχύος: 

 Τμήμα ΔΕΔΔΗΕ - ΥΤ και Μ/Σ Ισχύος  Στο τμήμα αυτό της πρόσοψης κάθε 

Πίνακα θα είναι εγκατεστημένη μία Ψηφιακή Μονάδα Ελέγχου & Προστασίας 

(ΨΜΕΠ) πύλης Μ/Σ 150 kV (πολυλειτουργικός Η/Ν) με δυνατότητα προστασίας, 

ελέγχου και επιτήρησης του εξοπλισμού 150 kV αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ της 

εκάστοτε πύλης Μ/Σ. Η επιλογή της μεταγωγής του επιπέδου ελέγχου του 

ανωτέρω εξοπλισμού σε τοπικό/απομακρυσμένο, θα πραγματοποιείται μέσω 

κομβίων στην πρόσοψη της ΨΜΕΠ. Ο Α/Δ 150 kV θα δέχεται εντολές 

ανοίγματος/κλεισίματος μέσω ενσωματωμένων κομβίων επί της πρόσοψης της 

ΨΜΕΠ. 

 Τμήμα ΔΕΔΔΗΕ – Ρυθμιστής Τάσης  Στο τμήμα αυτό της πρόσοψης θα είναι 

εγκατεστημένος ο Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης (AVR). Η επιλογή της μεταγωγής 

του επιπέδου ελέγχου σε τοπικό/απομακρυσμένο θα πραγματοποιείται μέσω 

κομβίων στην πρόσοψη του “AVR”. Οι χειροκίνητες εντολές για αύξηση/μείωση 

της θέσης του OLTC θα γίνονται από ενσωματωμένα κομβία επί της πρόσοψης του 

“AVR”. Αναλυτικά  οι απαιτήσεις για τον τρόπο λειτουργίας και οι δυνατότητες που 

θα πρέπει να παρέχει ο νέος AVR περιγράφονται στην ενότητα 4.2.2.3.  
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 Τμήμα ΔΕΔΔΗΕ – ΜΤ   Στο τμήμα αυτό της πρόσοψης θα είναι εγκατεστημένη 

μία Ψηφιακή Μονάδα Ελέγχου & Προστασίας (ΨΜΕΠ) για τον έλεγχο και την 

εποπτεία της κυψέλης άφιξης (“TM”) του εκάστοτε Μ/Σ και της τομής ζυγών 

(“BSM”) 20 kV. Η επιλογή της μεταγωγής του επιπέδου ελέγχου του ανωτέρω 

εξοπλισμού αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ σε τοπικό/απομακρυσμένο, θα 

πραγματοποιείται μέσω κομβίων στην πρόσοψη της ΨΜΕΠ. Οι πύλες άφιξης 

(“TM”) και τομής ζυγών (“BSM”) 20 kV θα δέχονται εντολές ανοίγματος/ 

κλεισίματος μέσω ενσωματωμένων κομβίων επί της πρόσοψης της συγκεκριμένης 

ΨΜΕΠ. 

Όλοι οι χειρισμοί (άνοιγμα-κλείσιμο) του Α/Δ 150 kV και των Α/Ζ ζυγών 150 kV σε 

αυτό το επίπεδο, θα υλοποιούνται με ένα ανεξάρτητο κύκλωμα ΣΡ 110 V +Qπύλης, 

το οποίο θα διεγείρει τα αντίστοιχα πηνία ανοίγματος και κλεισίματος των στοιχείων 

εξοπλισμού, όταν τα επιτόπια χειριστήρια «Local»-0-«Remote» των στοιχείων 

βρίσκονται στη θέση «Remote».  

Ειδικά για τον χειρισμό του Α/Δ 150 kV, ο οποίος διαθέτει δύο πηνία ανοίγματος και 

ένα πηνίο κλεισίματος, το κύκλωμα +Qπύλης, θα διεγείρει μόνο το ένα πηνίο 

ανοίγματος (Νο1) και το πηνίο κλεισίματος, όταν το τοπικό χειριστήριο του Α/Δ 

βρίσκεται στη θέση «Remote». Επίσης, όταν το εν λόγω χειριστήριο βρίσκεται στη 

θέση «Remote», το ρεύμα διέγερσης των Η/Ν του Α/Δ που ελέγχουν τις συνθήκες 

πίεσης SF6 και φόρτισης ελατηρίων, ώστε να επιτρέπουν ή να δεσμεύουν αντίστοιχα 

τους χειρισμούς στο πηνίο κλεισίματος και το πηνίο ανοίγματος Νο1 του Α/Δ, θα είναι 

το +Qπύλης. 

Ο έλεγχος και η εποπτεία των πυλών αναχωρήσεων ΜΤ και της πύλης πυκνωτή, 

θα υλοποιείται από τους αντίστοιχους Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας (αντικείμενο της 

προμήθειας), όπως περιγράφονται στη συνέχεια (παρ. 4.3.3, 4.3.4) και συγκεκριμένα 

από τους νέους ψηφιακούς ηλεκτρονόμους (ΨΜΕΠ). Η επιλογή της μεταγωγής του 

ελέγχου του ανωτέρω εξοπλισμού, αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, σε τοπικό/απομακρυσμένο 

επίπεδο θα πραγματοποιείται μέσω κομβίων στην πρόσοψη της εκάστοτε ΨΜΕΠ 

(Ψηφιακή Μονάδα Ελέγχου και Προστασίας), ενώ ο χειρισμός των Α/Δ των 

αναχωρήσεων 20 kV στο β’ επίπεδο, θα γίνεται μέσω ενσωματωμένων κομβίων 

ελέγχου επί της πρόσοψης της ΨΜΕΠ. 

Οι απαιτούμενες δυνατότητες χειρισμών σε αυτό το επίπεδο καταγράφονται στον 

Πίνακα 1 της Παραγράφου 4.6, ενώ οι ενδείξεις, σημάνσεις και μετρήσεις 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 2, 3, 4 αντίστοιχα. 

 

4.2.1.3 Κεντρικός έλεγχος του Υ/Σ (γ’ επίπεδο) 

Ο κεντρικός έλεγχος του Υ/Σ πραγματοποιείται από δυο διακριτά συστήματα: το τοπικό 

HMI του Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και το σύστημα τηλε-

ελέγχου του ΑΔΜΗΕ. Τα παραπάνω συστήματα πρέπει να εκτελούν τους χειρισμούς 

και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες του εξοπλισμού ισχύος, όπως αυτός έχει 

διαμορφωθεί μετά την μεταφορά του Α/Δ 150 kV και του Μ/Σ ισχύος των ομώνυμων 

πυλών από τον ΑΔΜΗΕ στην αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ.  

Για τη μεταγωγή του ελέγχου στο γ’ επίπεδο χειρισμών θα προβλεφθεί στο τοπικό HMI 

του ΔΕΔΔΗΕ : 

- μία δυνατότητα μεταγωγής «Local»-«Remote» για κάθε πύλη σύνδεσης με Μ/Σ 

150 kV/MT του Υ/Σ. Η θέση «Remote» θα μετάγει τον έλεγχο του Α/Δ 150 kV, 

καθώς επίσης και του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο (OLTC) του Μ/Σ 

στο Κέντρο Ελέγχου του ΔΕΔΔΗΕ (ΚΕΔΔ). 

- μία δυνατότητα μεταγωγής «Local»-«Remote» για όλες συνολικά τις πύλες ΜΤ 

του οικείου Μ/Σ ισχύος. Η θέση «Remote» σε αυτό το χειριστήριο θα μετάγει τον 

έλεγχο όλων των στοιχείων ΜΤ στο ΚΕΔΔ. 



 

 

 

43  

Ο έλεγχος και η εποπτεία του εξοπλισμού αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιείται 

στη συσκευή οθόνης του τοπικού HMI του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο χειριστής θα μπορεί 

να επιλέγει τις παρακάτω απεικονίσεις: 

- μιμική απεικόνιση όλου του εξοπλισμού αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, στην τρέχουσα 

κατάσταση λειτουργίας του. Θα προβλεφθεί αναπαράσταση κανονικής 

γραμμογράφησης για το τμήμα του Υ/Σ που εγκαθίσταται στην παρούσα φάση 

και αναπαράσταση ειδικής γραμμογράφησης (αχνής και διακοπτόμενης) για τη 

μελλοντική επέκταση του Υ/Σ. Επίσης θα υπάρχει διαφοροποίηση απεικόνισης 

των ηλεκτρισμένων και μη ηλεκτρισμένων τμημάτων του Υ/Σ με έντονη και 

αχνή, αντίστοιχα, γραμμογράφηση. Στη μιμική απεικόνιση του Υ/Σ, εκτός της 

κατάστασης των διακοπτικών στοιχείων, θα εμφανίζονται και τα βασικά 

μετρούμενα μεγέθη ανά πύλη. Η κατάσταση κάθε διακοπτικού στοιχείου 150 kV 

ή μέσης τάσης (Α/Δ, Α/Ζ) θα απεικονίζεται αδιάλειπτα στο μιμικό διάγραμμα του 

Υ/Σ. Η ορθότητα της πληροφορίας που μεταφέρεται, θα διασφαλίζεται είτε με 

την απευθείας συρμάτωση των κατάλληλων τύπων βοηθητικών επαφών των 

διακοπτικών στοιχείων του εξοπλισμού (βοηθητικές επαφές τερματισμού 

λειτουργίας κλεισίματος και ανοίγματος) είτε με χρήση βοηθητικών δισταθών 

Η/Ν ώστε να μην υπάρχει περίπτωση εσφαλμένης πληροφορίας λόγω τυχόν 

απώλειας βοηθητικής τάσης. 

- απεικόνιση συγκεκριμένης πύλης που θα επιλέγει ο χειριστής, με χρήση 

συγκεκριμένης εντολής. Εδώ θα φαίνονται η επιλεγείσα πύλη, η κατάσταση όλων 

των διακοπτικών στοιχείων εξοπλισμού (Α/Δ, Α/Ζ) της πύλης, ο τύπος πιθανού 

σφάλματος, όλα τα μετρούμενα ή υπολογιζόμενα ανά πύλη μεγέθη (ρεύμα ανά 

φάση, τάση, ενεργός - άεργος ισχύς, συχνότητα, φασική γωνία κ.λ.π.) καθώς 

και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ανά πάσα στιγμή ο έλεγχος του Υ/Σ (επιτόπου 

του εξοπλισμού, από το επίπεδο ελέγχου πύλης, από την οθόνη του Η/Υ, από το 

ΚΕΔΔ). 

Στις μιμικές απεικονίσεις του Υ/Σ, θα αναγράφεται η ονοματολογία του εξοπλισμού 

ισχύος που χρησιμοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η ορολογία των σημάνσεων, ενδείξεων κ.λ.π. 

θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις οθόνες 

των Η/Υ είναι : 

❖ 150 kV : Κόκκινο 

❖ 20 kV : Μπλε 

❖ 400 V ΕΡ : Πορτοκαλί 

❖ 110 V ΣΡ : Άσπρο 

❖ Γείωση : Κίτρινο 

❖ Απόδοση διάφορων καταστάσεων : Κατά IEC 60073 

❖ Υπόβαθρο οθόνης : Ανοιχτό γκρι 

Για κάθε εντολή χειρισμού των στοιχείων του εξοπλισμού, που δίνεται από τον χειριστή 

θα προσφέρεται η παρακάτω ακολουθία ενεργειών: 

• επιλογή εντολής 

• ακύρωση ή επιβεβαίωση της επιλογής 

• εκτέλεση εντολής 

Πριν την εκτέλεση κάποιου χειρισμού, το σύστημα θα ελέγχει όλες τις 

προαπαιτούμενες κατά περίπτωση συνθήκες (θέση ελέγχου, αλληλασφαλίσεις, 

συγχρονισμός) προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθότητα και ασφάλεια του εν λόγω 

χειρισμού, πριν τον υλοποιήσει. 

Όταν κάποια εντολή δεν εκτελείται θα σημαίνονται στην οθόνη, τα αίτια αποτυχίας 

της εντολής. 

Ο κεντρικός έλεγχος του εξοπλισμού αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει τους 
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παρακάτω χειρισμούς : 

• «άνοιγμα»-«κλείσιμο» των Α/Δ 150 kV των πυλών σύνδεσης με Μ/Σ ισχύος. 

• «άνοιγμα»-«κλείσιμο» όλων των Α/Δ ΜΤ του Υ/Σ. 

• μεταγωγή στις θέσεις «αυτόματο»-«χειροκίνητο» για τον μηχανισμό 

αλλαγής τάσης υπό φορτίο (OLTC) του κάθε Μ/Σ ισχύος. 

• «αύξηση»-«μείωση» του βήματος τάσης και «επείγουσα κράτηση» για τον 

μηχανισμό αλλαγής τάσης υπό φορτίο (OLTC) των Μ/Σ Ισχύος. 

• «εντός»-«εκτός» αυτόματης επαναφοράς στις εναέριες αναχωρήσεις ΜΤ. 

• «ενεργοποίηση»-«απενεργοποίηση» των στιγμιαίων στοιχείων 

υπερέντασης των αναχωρήσεων ΜΤ. 

• «επαναφορά» (reset) σε όσους Η/Ν απαιτείται, μετά την ενεργοποίησή τους 

(π.χ. δισταθείς Η/Ν «lock out»). 

 

4.2.1.4 Έλεγχος του Υ/Σ από απομακρυσμένα κεντρα επιτήρησης        

(δ’ επίπεδο) 

 

Για το δ’ επίπεδο χειρισμών δεν υπάρχουν χειριστήρια «Local»-«Remote», δεδομένου 

ότι αυτό αποτελεί το ανώτερο, ιεραρχικά, επίπεδο και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα, δεν μπορεί το ίδιο να κάνει ανάληψη ελέγχου, παρά μόνο του 

παραχωρείται ο έλεγχος από τα  κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα, όταν τα χειριστήρια 

αυτών τεθούν στη θέση «Remote». 

Οι απαιτούμενες δυνατότητες χειρισμών καθώς και οι απαιτούμενες ενδείξεις θέσεων-

καταστάσεων, σε αυτό το επίπεδο παρατίθενται στους πίνακες της παραγράφου 4.6. 

4.2.1.5 Επείγον Άνοιγμα Α/Δ (Υ/Τ & Μ/Τ) 

Αναφορικά με τον χειρισμό ανοίγματος όλων των Α/Δ ισχύος 150 kV και 20 kV, θα 

προβλεφθούν κομβία επείγοντος ανοίγματος (emergency buttons), τα οποία θα δίνουν 

εντολές ανοίγματος προς τους αντίστοιχους Α/Δ, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα 

ιεραρχικά επίπεδα ελέγχου. Τα εν λόγω κομβία θα εγκατασταθούν στην πρόσοψη των 

ΠΕΠ, πλησίον της ψηφιακής μονάδας ελέγχου του αντίστοιχου Α/Δ 150 kV και 20 kV 

και θα καλύπτονται από κατάλληλο προστατευτικό καπάκι για την αποφυγή 

ανεπιθύμητων χειρισμών. Επίσης, θα έχουν σύστημα επαναφοράς περιστροφικού 

τύπου. Τυχόν ενεργοποίηση των “emergency buttons” θα σημαίνεται κατάλληλα στην 

αντίστοιχη ΨΜΕΠ. 

 

4.2.2 Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου 

4.2.2.1    Ψηφιακή μονάδα ελέγχου πύλης Μ/Σ 150 kV  

Οι μονάδες ελέγχου των πυλών Μ/Σ 150 kV (Bay Control Units – “BCU”), θα είναι 

αυτόνομες ψηφιακές συσκευές, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο, την 

εποπτεία και τους χειρισμούς των στοιχείων κάθε πύλης. Στις εν λόγω συσκευές, δεν 

μπορεί να είναι ενσωματωμένες «κύριες» λειτουργίες προστασίας της πύλης, όπως για 

παράδειγμα η διαφορική προστασία του Μ/Σ Ισχύος.  

Κάθε πύλη Μ/Σ 150 kV θα ελέγχεται από δική της ανεξάρτητη μονάδα ελέγχου πύλης, 

η οποία θα διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες: 

α) επιλογής μεταγωγής του επιπέδου ελέγχου του εξοπλισμού αρμοδιότητας 

ΔΕΔΔΗΕ της πύλης σε τοπικό/απομακρυσμένο, μέσω κομβίων στην πρόσοψη της 

ΨΜΕΠ, όπου η θέση Remote θα μετάγει τον έλεγχο του Α/Δ 150 kV στο ΨΣΕ του 
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Υ/Σ. 

β) εμφάνισης του μονογραμμικού (μιμικού) δυναμικού διαγράμματος της πύλης 

150kV Μ/Σ, ενημερωμένου με την τρέχουσα κατάσταση των στοιχείων του 

εξοπλισμού (ανοιχτό-κλειστό), επί οθόνης (ελάχιστης διάστασης: 260 x 140 

pixel). Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα απεικόνισης της τρέχουσας κατάστασης 

των Α/Ζ ζυγών 150 kV της πύλης Μ/Σ, ενεργοποιώντας αντίστοιχες ψηφιακές 

εισόδους (DI). 

γ)  ελέγχου του Α/Δ 150 kV της πύλης Μ/Σ με κατάλληλα κομβία ελέγχου επί της 

πρόσοψης της ΨΜΕΠ. Επισημαίνεται ότι ο χειρισμός των Α/Ζ ζυγών 150 kV της 

πύλης αποτελεί αρμοδιότητα ΑΔΜΗΕ και δεν θα πραγματοποιείται μέσω της ΨΜΕΠ 

του Πίνακα Προστασίας, αλλά από το μιμικό διάγραμμα στην αίθουσα ελέγχου του 

ΚΥΤ.   

δ) εφαρμογής των αλληλασφαλίσεων επιτρέποντας ή απαγορεύοντας τη διενέργεια 

χειρισμού του Α/Δ της πύλης ΥΤ. 

ε) λήψης όλων των προβλεπόμενων ενδείξεων και σημάνσεων από τον εξοπλισμό 

ισχύος ΥΤ (Α/Ζ, ΔΙ, Μ/Σ), διαθέτοντας ικανοποιητικό πλήθος ψηφιακών εισόδων 

(DI). 

στ) μετάδοσης εντολών προς τον εξοπλισμό ισχύος 150 kV και σημάνσεων που 

παράγονται από τις λειτουργίες προστασίας, διαθέτοντας ικανοποιητικό πλήθος 

ψηφιακών εξόδων (DO). 

ζ) μετάδοσης όλων των ενδείξεων, σημάνσεων και μετρήσεων αναλογικών μεγεθών 

προς το παραπάνω ιεραρχικό επίπεδο (ΨΣΕ), καθώς επίσης και λήψη εντολών 

από αυτό, μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας IEC-61850. Η ΨΜΕΠ κάθε πύλης Μ/Σ 

θα υποστηρίζει το πρωτόκολλο IEC 61850, θα διαθέτει δύο οπτικές θύρες 

Ethernet (100 BASEFx) και θα υποστηρίζει το πρότυπο IEC 62439-3 PRP, για τη 

διασύνδεσή του με το δίκτυο δεδομένων του Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου 

(ΨΣΕ). 

Οι εν λόγω ψηφιακές μονάδες ελέγχου θα επικοινωνούν με τον εξοπλισμό του Υ/Σ, 

έναντι του οποίου θα διαθέτουν μόνωση, μέσω των ψηφιακών επαφών τους ή μέσω 

βοηθητικών Η/Ν. Ειδικά για τους χειρισμούς ανοίγματος/κλεισίματος των στοιχείων, 

όλες οι εντολές θα οδηγούνται προς τα πηνία του εξοπλισμού ισχύος μέσω βοηθητικών 

Η/Ν. Οι συγκεκριμένοι Η/Ν θα διεγείρονται από κατάλληλη ψηφιακή έξοδο (DO) της 

“BCU” και θα ενεργοποιούν το αντίστοιχο πηνίο μέσω ισχυρών επαφών (τουλάχιστον 

10Α ρεύμα μόνιμης λειτουργίας, με υψηλή ικανότητα ζεύξης και απόζευξης) που θα 

διαθέτουν. Επίσης θα πρέπει να παρέχουν ταχεία απόκριση στη διέγερση τους (pickup 

time) με χρόνο μικρότερο ή ίσο των 10ms. 

Συγκεκριμένα για την κατάσταση του Α/Ζ 150 kV (ανοικτός/κλειστός) αρμοδιότητας 

ΑΔΜΗΕ, πέρα από την ένδειξη επί της πρόσοψης του ΠΕΠ Μ/Σ Ισχύος, θα απεικονίζεται 

και στο δυναμικό μονογραμμικό διάγραμμα στην οθόνη της “BCU” ενεργοποιώντας 

αντίστοιχες ψηφιακές εισόδους (DI).   

Οι “BCU” θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον είκοσι (20) ψηφιακές εισόδους και 

έντεκα (11) ψηφιακές εξόδους. Το πλήθος των ψηφιακών εισόδων και εξόδων κάθε 

τύπου ΨΜΕΠ θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή και έγκριση από τον ΔΕΔΔΗΕ των 

καταλόγων σημάνσεων και τηλεσημάνσεων. Επίσης σημειώνεται ότι όλες οι ψηφιακές 

είσοδοι έχουν θεωρηθεί ανεξάρτητες και συνεπώς ικανές να συνδεθούν σε 

διαφορετικές τάσεις (P, Q, S, I). Για τις περιπτώσεις που οι προτεινόμενες ΨΜΕΠ 

διαθέτουν ομάδες ψηφιακών εισόδων με κοινό ακροδέκτη, θα ήταν συνετό να 

επαυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός τους. Τα αναλογικά σήματα εισόδου θα εισάγονται στις 

μονάδες ελέγχου πύλης με απ’ ευθείας σύνδεση με τους Μ/Σ τάσεως και εντάσεως. 

Ο προγραμματισμός/παραμετροποίηση των μονάδων ελέγχου πύλης Μ/Σ 150 kV θα 

υλοποιείται τόσο από ενσωματωμένη οθόνη και πληκτρολόγιο επί της “BCU”, όσο και 

μέσω του τοπικού δικτύου του Υ/Σ, καθώς και με σύνδεση με φορητό Η/Υ μέσω 

κατάλληλης μπροστινής θύρας.  Η μπροστινή θύρα των ΨΜΕΠ είναι επιθυμητό να είναι 
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τύπου Ethernet ή USB. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν διατίθεται έκδοση των 

ΨΜΕΠ με Ethernet ή USB εμπρόσθια θύρα, τότε θα γίνεται αποδεκτή η παράδοση των 

συσκευών (ΨΜΕΠ) συνοδεία κατάλληλου καλωδίου-μετατροπέα επικοινωνίας προς 

θύρα Ethernet ή USB (φορητού) Η/Υ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ανάδοχος θα 

υποχρεούται να παραδώσει ένα καλώδιο-μετατροπέα ανά Πίνακα Μ/Σ Ισχύος.   

 

4.2.2.2    Ψηφιακές μονάδες ελέγχου πυλών 20 kV 

Οι μονάδες ελέγχου των πυλών 20 kV (πύλες άφιξης Μ/Σ Ισχύος, πύλες διασύνδεσης 

ζυγών, πύλες αναχωρήσεων, πύλες πυκνωτών) θα είναι αυτόνομες ψηφιακές 

συσκευές (ΨΜΕΠ), οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο, την εποπτεία, τους 

χειρισμούς και την προστασία των στοιχείων των πυλών.       

Κάθε πύλη 20 kV θα ελέγχεται από δική της ανεξάρτητη μονάδα ελέγχου πύλης και 

θα διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες: 

α) επιλογής μεταγωγής του ελέγχου του εξοπλισμού ΜΤ της πύλης σε τοπικό/ 

απομακρυσμένο, μέσω κομβίων στην πρόσοψη της ΨΜΕΠ. 

β) εμφάνισης του μονογραμμικού (μιμικού) δυναμικού διαγράμματος της πύλης 

20kV, ενημερωμένου με την τρέχουσα κατάσταση των στοιχείων του εξοπλισμού 

(ανοικτό-κλειστό), επί οθόνης (ελάχιστης διάστασης: 260 x 140 pixel). 

γ)  ελέγχου του Α/Δ της αντίστοιχης πύλης 20 kV με κατάλληλα κομβία ελέγχου επί 

της πρόσοψης της ΨΜΕΠ. Επισημαίνεται ότι η ΨΜΕΠ της πύλης άφιξης 20 kV θα 

ενσωματώνει τους χειρισμούς ανοίγματος και κλεισίματος του Α/Δ της πύλης 

άφιξης, καθώς και της πύλης διασύνδεσης ζυγών 20 kV. 

δ) εφαρμογής των αλληλασφαλίσεων, επιτρέποντας ή απαγορεύοντας τη διενέργεια 

χειρισμού του Α/Δ της πύλης 20 kV. 

ε) λήψης όλων των προβλεπόμενων ενδείξεων και σημάνσεων από τον εξοπλισμό 

ισχύος 20 kV ή από βοηθητικό εξοπλισμό του, διαθέτοντας ικανοποιητικό πλήθος 

ψηφιακών εισόδων (DI).  

στ) μετάδοσης εντολών προς τον εξοπλισμό ισχύος 20 kV ή βοηθητικό εξοπλισμό του 

πίνακα, καθώς και σημάνσεων, όπως προκύπτουν από τις λειτουργίες προστασίας, 

διαθέτοντας ικανοποιητικό πλήθος ψηφιακών εξόδων (DO).  

ζ)  μετάδοσης όλων των ενδείξεων, σημάνσεων και μετρήσεων αναλογικών μεγεθών 

προς το παραπάνω ιεραρχικό επίπεδο (ΨΣΕ), καθώς επίσης και λήψη εντολών 

από αυτό, μέσω πρωτοκόλλου IEC 61850. Η ΨΜΕΠ θα υποστηρίζει το 

πρωτόκολλο IEC 61850, θα διαθέτει δύο οπτικές θύρες Ethernet (100 BASEFx) 

και θα υποστηρίζει το πρότυπο IEC 62439-3 PRP για τη διασύνδεσή του με το 

δίκτυο δεδομένων του Συστήματος ελέγχου και προστασίας. 

Οι εν λόγω ψηφιακές μονάδες ελέγχου θα επικοινωνούν με τον εξοπλισμό του Υ/Σ, 

έναντι του οποίου θα διαθέτουν μόνωση, μέσω των ψηφιακών επαφών τους ή μέσω 

βοηθητικών Η/Ν. Ειδικά για τους χειρισμούς ανοίγματος/κλεισίματος των στοιχείων, 

όλες οι εντολές θα οδηγούνται προς τα πηνία του εξοπλισμού ισχύος μέσω βοηθητικών 

Η/Ν. Οι συγκεκριμένοι Η/Ν θα διεγείρονται από κατάλληλη ψηφιακή έξοδο (DO) της 

ΨΜΕΠ και θα ενεργοποιούν το αντίστοιχο πηνίο μέσω ισχυρών επαφών (τουλάχιστον 

10 Α ρεύμα μόνιμης λειτουργίας, με υψηλή ικανότητα ζεύξης και απόζευξης) που θα 

διαθέτουν. Επίσης θα πρέπει να παρέχουν ταχεία απόκριση στη διέγερσή τους (pickup 

time) με χρόνο μικρότερο ή ίσο των 10 ms. 

Οι ΨΜΕΠ των πυλών άφιξης 20 kV, επειδή θα ενσωματώνουν τον έλεγχο και τη 

εποπτεία τόσο της πύλης άφιξης όσο και της πύλης διασύνδεσης ζυγών 20 kV, θα 

πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον είκοσι (20) ψηφιακές εισόδους και έντεκα (11) 

ψηφιακές εξόδους. Οι ΨΜΕΠ των πυλών αναχωρήσεων και των πυκνωτών 20 kV θα 

πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δέκα (10) ψηφιακές εισόδους και έντεκα (11) 
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ψηφιακές εξόδους. Το πλήθος των ψηφιακών εισόδων και εξόδων κάθε τύπου ΨΜΕΠ 

θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή και έγκριση από τον ΔΕΔΔΗΕ των καταλόγων 

σημάνσεων και τηλεσημάνσεων για κάθε τύπο πύλης 20 kV. 

Οι ΨΜΕΠ πυλών ΜΤ θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΔΔ-ΔΕΕΔ/417 

και του φύλλου αλλαγών Νο1. 

Ο προγραμματισμός/παραμετροποίηση των μονάδων ελέγχου πυλών 20 kV θα 

υλοποιείται τόσο από ενσωματωμένη οθόνη και πληκτρολόγιο επί της εκάστοτε ΨΜΕΠ, 

όσο και μέσω του τοπικού δικτύου του Υ/Σ, καθώς και με σύνδεση με φορητό Η/Υ 

μέσω κατάλληλης μπροστινής θύρας.  Η μπροστινή θύρα των ΨΜΕΠ είναι επιθυμητό 

να είναι τύπου Ethernet ή USB. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν διατίθεται 

έκδοση των ΨΜΕΠ με Ethernet ή USB εμπρόσθια θύρα, τότε θα γίνεται αποδεκτή η 

παράδοση των συσκευών (ΨΜΕΠ) συνοδεία κατάλληλου καλωδίου-μετατροπέα 

επικοινωνίας προς θύρα Ethernet ή USB (φορητού) Η/Υ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 

Ανάδοχος θα υποχρεούται να παραδώσει ένα καλώδιο-μετατροπέα ανά πίνακα Μέσης 

Τάσης.    

 

4.2.2.3    Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης (AVR) 

Κάθε Πίνακας Ελέγχου και Προστασίας Μ/Σ ισχύος θα διαθέτει έναν Αυτόματο 

Ρυθμιστή Τάσης (AVR), ψηφιακού τύπου, οι λειτουργίες του οποίου περιγράφονται 

παρακάτω. 

Ο AVR θα πρέπει να αποτελεί αυτόνομη συσκευή. Δεν είναι αποδεκτό η λειτουργία του 

AVR να ενσωματώνεται σε κάποια ΨΜΕΠ ή Η/Ν προστασίας που θα διαθέτει το 

κατάλληλο “function” για τον έλεγχο του OLTC. 

Ο Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης (ΑΡΤ - “AVR”) θα τροφοδοτείται με ένταση από το 

τύλιγμα ΜΤ του εκάστοτε Μ/Σ ισχύος και με τάση από τον Μ/Σ τάσης 20 kV/100V της 

αντίστοιχης πύλης άφιξης ΜΤ. Διενεργώντας κατάλληλους υπολογισμούς θα δίνει 

εντολή για κατάλληλη μεταβολή της θέσης-λήψης του OLTC. Τα τεχνικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του Αυτόματου Ρυθμιστή Τάσης θα πληρούν τις 

απαιτήσεις της προδιαγραφής ΔΔ-264, με τις εξής τροποποιήσεις: 

 Η συσκευή θα διαθέτει ενσωματωμένη επιλογή Local/Remote. Στο “Local” θα 

εκτελούνται οι χειροκίνητες εντολές αύξησης/μείωσης προς το OLTC, καθώς και 

η εντολή μετάβασης σε χειροκίνητο/αυτόματο έλεγχο. Οι παραπάνω εντολές θα 

εκτελούνται από αντίστοιχα μπουτόν ενσωματωμένα στην εμπρόσθια όψη της 

συσκευής. Στο “Remote” τα μπουτόν αυτά θα πρέπει να τίθενται εκτός 

λειτουργίας, και οι σχετικές εντολές θα υλοποιούνται μέσω του ΨΣΕ. Τα επίπεδα 

ελέγχου του AVR θα είναι ξεχωριστά από αυτά του ελεγκτή πύλης του Μ/Σ Ισχύος 

και θα υπάρχουν ανεξάρτητα Local/Remote χειριστήρια στην κάθε συσκευή. 

 Θα πρέπει να ενσωματώνει τη δυνατότητα μετάδοσης όλων των ενδείξεων, 

σημάνσεων και μετρήσεων αναλογικών μεγεθών προς το παραπάνω ιεραρχικό 

επίπεδο (ΨΣΕ), καθώς επίσης και λήψη εντολών από αυτό, μέσω πρωτοκόλλου 

IEC-61850. Ο AVR θα υποστηρίζει το πρωτόκολλο IEC 61850, θα διαθέτει δύο 

οπτικές θύρες Ethernet (100BASEFx) και θα υποστηρίζει το πρότυπο IEC 62439-

3 PRP για τη διασύνδεσή του με το δίκτυο δεδομένων του συστήματος ελέγχου 

και προστασίας.  

 Επειδή η συσκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο με έντονο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

(χώρος Μ/Σ), για τη σωστή λειτουργία της πρέπει να πληροί το σχετικό πρότυπο 

IEC- 60255, 61000, 60068 & 60529. 

 Ο μηχανισμός αλλαγής τάσης υπό φορτίο θα ελέγχεται αυτόματα από τη συσκευή 

αυτή μέσω δύο επαφών, μία για την αύξηση και μία για τη μείωση της τάσης, με 

ικανότητα διακοπής 15 Α στα 250 V AC και συνεχές φορτίο 5 Α στα 250 V AC/DC. 
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 Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 8 DI (ψηφιακές εισόδους), τα 

οποία θα μπορούν να προγραμματισθούν ελεύθερα για χειρισμούς και σημάνσεις. 

Αυτά τα DI θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για 

τις περιπτώσεις που θα υλοποιηθούν BCD counters για την ανάγνωση της θέσης 

του OLTC. Τα DI θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τάση 110 V DC. 

 Η εν κενώ τάση πρέπει να ρυθμίζεται μεταξύ των τιμών 80 V ÷ 120 V τουλάχιστον, 

είτε με συνεχή επιλογή είτε με βήματα 0.5 V. 

 Η συσκευή θα έχει τη δυνατότητα απαγόρευσης λειτουργίας ανάποδης ροής 

(reverse power blocking ή αλλιώς Negative active power blocking), σε περίπτωση 

ανάποδης ροής ενεργού ισχύος.Η τάση τροφοδοσίας της συσκευής θα πρέπει να 

είναι 110 V DC, -20%,  +20%. Στην περίπτωση απώλειας και επανεμφάνισης της 

τάσης τροφοδοσίας, ο ρυθμιστής θα πρέπει να μπορεί να επαναλειτουργήσει 

άμεσα, χωρίς να απαιτείται εξωτερική επέμβαση, έχοντας διατηρήσει όλες του τις 

ρυθμίσεις. 

 Η θέση βήματος του OLTC θα απεικονίζεται στην οθόνη του “AVR” και πρέπει να 

παρέχεται κατ’ ελάχιστον σε μορφή κώδικα BCD, ως αναλογικό σήμα 4-20 mA, 

καθώς και σε διακριτή μορφή (μία επαφή ανά θέση του OLTC). Η κάρτα 

ανάγνωσης θέσης του OLTC που θα διαθέτει η συσκευή πρέπει να είναι δύο 

εισόδων. Η πρώτη είσοδος θα είναι αναλογική 0/4-20 mA και η δεύτερη θα 

καθορίζεται, ώστε να είναι συμβατή με το σύστημα ένδειξης της θέσης του OLTC 

του Μ/Σ (πχ: κωδικοποίηση BCD, δίσκος αντιστάσεων). Εναλλακτικά, θα γίνεται 

αποδεκτή και η πρόταση με μία αναλογική είσοδο 0/4-20 mA και κατάλληλο 

μορφοτροπέα εγκατεστημένο στον Πίνακα του Μ/Σ. Όλα τα απαιτούμενα για 

αυτήν την εφαρμογή θα συμπεριλαμβάνονται (προμήθεια και εγκατάσταση) στις 

υποχρεώσεις του Αναδόχου.  

 Ο Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να λειτουργεί 

σε συνθήκες παραλληλισμένων Μ/Σ “Parallel Mode” και να παρέχει τη δυνατότητα 

λειτουργίας “Master-Slave”. 

 Ο προγραμματισμός/παραμετροποίηση του AVR θα εκτελείται τόσο από 

ενσωματωμένη οθόνη και πληκτρολόγιο, όσο και μέσω του τοπικού δικτύου, 

καθώς και με σύνδεση με φορητό Η/Υ μέσω κατάλληλης θύρας επικοινωνίας. Η 

θύρα επικοινωνίας του AVR είναι επιθυμητό να είναι τύπου Ethernet ή USB. Σε 

περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν διατίθεται έκδοση AVR με Ethernet ή USB 

θύρα, τότε θα γίνεται αποδεκτή η παράδοση της συσκευής (AVR) συνοδεία 

κατάλληλου καλωδίου-μετατροπέα επικοινωνίας προς θύρα Ethernet ή USB 

(φορητού) Η/Υ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να 

παραδώσει ένα καλώδιο-μετατροπέα ανά συσκευή. 

Σχετικά με την εντολή της επείγουσας κράτησης προς το “Motor Drive” του OLTC, θα 

προβλεφθεί ένα επιπλέον μπουτόν στην πρόσοψη της ΨΜΕΠ της πύλης άφιξης κάθε 

Μ/Σ για τον σκοπό αυτό. Το συγκεκριμένο ενσωματωμένο κομβίο θα ενεργοποιεί μια 

ξεχωριστή “DO” (ψηφιακή έξοδο) στην ΨΜΕΠ, η οποία θα δίνει πτώση απευθείας στον 

θερμικό διακόπτη του “Motor Drive”. Εναλλακτικά, αντί του ενσωματωμένου κομβίου 

στην ΨΜΕΠ, δύναται να εγκατασταθεί συμβατικό μπουτόν με προστατευτικό καπάκι 

στην πρόσοψη του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή, η επαφή από το κομβίο θα 

καλωδιωθεί σε DI (ψηφιακή είσοδο) της ΨΜΕΠ, επαφή της οποίας θα εκτελεί και σε 

αυτή την περίπτωση την εντολή επείγουσας κράτησης. Η εντολή επείγουσας κράτησης 

θα εκτελείται από όλα τα επίπεδα ελέγχου, καθώς και από το ΨΣΕ. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο τύπος REG-DA της Εberle καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

4.2.3 Αλληλασφαλίσεις 
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Η λογική και τα σχήματα των αλληλασφαλίσεων θα καλύπτουν το σύνολο των μέτρων 

που πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα ελέγχου, ώστε να προλαμβάνονται 

εσφαλμένες λειτουργίες και οι πιθανές δυσμενείς ή καταστροφικές συνέπειές τους. 

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά, κάποιες από τις κύριες συνθήκες που πρέπει να 

πληρούνται για κάθε πύλη Μ/Σ ισχύος: 

 Ο χειρισμός των Α/Ζ 150 kV επιτρέπεται μόνο εφόσον ο Α/Δ 150 kV της πύλης Μ/Σ 

είναι ανοιχτός. 

 Το άνοιγμα του Α/Δ 150 kV θα συμπαρασύρει σε ταυτόχρονο άνοιγμα τον Α/Δ της 

άφιξης 20 kV (Intertrip) και θα κλειδώνει στη θέση αυτή, καθόσον διάστημα ο Α/Δ 

150 kV του Μ/Σ Ισχύος παραμένει ανοιχτός. 

 Δεν είναι επιτρεπτό το κλείσιμο Α/Δ 150 kV, εάν υπάρχει εντολή πτώσης από 

οποιονδήποτε Η/Ν προστασίας που επιτηρεί τον Α/Δ ή εάν είναι ενεργοποιημένο 

οποιoδήποτε κλείθρο. 

 O Α/Δ ΜΤ της άφιξης μπορεί να κλείσει μόνο εφόσον ο Α/Δ 150 kV της πύλης Μ/Σ 

είναι κλειστός.  

Επισημαίνεται ότι απαιτείται η υλοποίηση των αλληλασφαλίσεων μεταξύ των στοιχείων 

εξοπλισμού ισχύος του Υ/Σ να γίνει συρματικά (μέσω βοηθητικών επαφών του 

μηχανισμού λειτουργίας των στοιχείων αυτών).  

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση ένα αναλυτικό και περιγραφικό 

σχηματικό διάγραμμα των αλληλασφαλίσεων που θα υλοποιήσει στον Υ/Σ, πριν την 

υποβολή οποιουδήποτε κατασκευαστικού σχεδίου που αφορά σε συρμάτωση πινάκων 

χειρισμών ή συρμάτωση διακοπτικών στοιχείων του εξοπλισμού ισχύος. Οι 

αλληλασφαλίσεις που θα ισχύουν για κάθε επίπεδο χειρισμών του Υ/Σ, θα 

καθοριστούν από κοινού με τον ΔΕΔΔΗΕ, στην φάση εκπόνησης από τον Ανάδοχο του 

ως άνω διαγράμματος.  

 

 

4.2.4 Μετρήσεις Τάσεων 

Η μέτρηση των τάσεων, όπως αυτές θα λαμβάνονται από τις διάφορες ΨΜΕΠ, 

περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

Μέτρηση τάσης στα 20 kV 

Η ένδειξη τάσης στα 20 kV θα παρέχεται από τους Μ/Σ τάσης που βρίσκονται στην 

έξοδο κάθε Μ/Σ Ισχύος στην πλευρά των 20 kV. Οι συγκεκριμένοι Μ/Σ τάσης είναι σε 

συνδεσμολογία ARON, και επομένως θα τροφοδοτούν τις συσκευές με δύο πολικές 

τάσεις. Επειδή οι συσκευές χρειάζεται να τροφοδοτούνται με ένδειξη τάσης 

ανεξάρτητα με το ποιος Μ/Σ ισχύος τροφοδοτεί της αναχωρήσεις των 20 kV, θα 

υλοποιηθεί ένα σχήμα αυτόματης μεταγωγής τάσεων, όπως περιγράφεται στη 

συνέχεια και απεικονίζεται αναλυτικά στο λογικό διάγραμμα του Τεύχους ΣΤ’ (Σχέδιο 

46708-10). 

Στον ΠΕΠ κάθε Μ/Σ Ισχύος θα εγκατασταθεί κατά περίπτωση ένας ή δύο βοηθητικοί 

Η/Ν, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταγωγή των τάσεων στα 20 kV. Οι εν 

λόγω Η/Ν θα αποτελούνται από τέσσερις (4) βοηθητικές μεταγωγικές (change-over) 

επαφές, και το πηνίο για τη διέγερσή τους θα είναι κατάλληλο για τάση 110 V ΣΡ -

20%, +20%. Από την κοινή λήψη των μεταγωγικών επαφών θα τροφοδοτούνται με 

ένδειξη τάσης 20 kV οι συσκευές, ενώ στις δύο άλλες λήψεις θα συνδεθούν οι πηγές 

ένδειξης τάσης από τους αντίστοιχους Μ/Σ τάσης.  

Η μεταγωγή των τάσεων και κατ’ επέκταση η διέγερση/αποδιέγερση των βοηθητικών 

Η/Ν μεταγωγής, θα υλοποιείται από ψηφιακές εξόδους (DO) της ΨΜΕΠ της άφιξης 

20kV, με ανάπτυξη κατάλληλης λογικής εξίσωσης. Η ΨΜΕΠ της άφιξης 20 kV θα 

δέχεται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (θέσεις αφίξεων 20 kV, τομές ζυγών 20kV), 



 

 

 

50  

είτε καλωδιακά σε ψηφιακές εισόδους (DI) της, είτε μέσω του δικτύου του Υ/Σ μέσω 

του πρωτοκόλλου επικοινωνίας IEC-61850 με μηνύματα “Goose” και θα αποφασίζει 

για την επιλογή των τάσεων ανάλογα με την υφιστάμενη εικόνα του Υ/Σ. Αν δηλαδή 

οι αναχωρήσεις 20 kV τροφοδοτούνται από το δικό τους Μ/Σ Ισχύος, τότε οι συσκευές 

θα λαμβάνουν μέτρηση τάσης από τους Μ/Σ τάσης 20 kV της συγκεκριμένης πύλης. 

Σε περίπτωση που κάποιος Μ/Σ Ισχύος δεν είναι διαθέσιμος (π.χ. εργασίες 

συντήρησης, σφάλμα) και οι αναχωρήσεις 20 kV τροφοδοτούνται από διπλανό Μ/Σ 

Ισχύος μέσω τομής ζυγών, τότε η μέτρηση τάσης από τις συσκευές θα γίνεται από 

τους Μ/Σ τάσης 20 kV της διπλανής πύλης. Για την περίπτωση που οι Μ/Σ Ισχύος είναι 

παραλληλισμένοι μέσω της τομής ζυγών, οι συσκευές των αναχωρήσεων 20 kV θα 

λαμβάνουν μέτρηση τάσης κατά προτεραιότητα από τους Μ/Σ τάσης 20 kV του δικού 

τους Μ/Σ Ισχύος. 

Συγκεκριμένα, για την περίπτωση που κάποιος Μ/Σ Ισχύος βρίσκεται σε συντήρηση 

και οι αναχωρήσεις του τροφοδοτούνται από διπλανό Μ/Σ, θα προβλεφθεί κατάλληλο 

κομβίο επί της πρόσοψης της ΨΜΕΠ, με την ενεργοποίηση του οποίου θα 

μανδαλώνεται η εντολή της μεταγωγής. Με τη συγκεκριμένη υλοποίηση θα 

επιτρέπεται ο χειρισμός του Α/Δ άφιξης 20 kV χωρίς να γίνεται ανεπιθύμητη αναίρεση 

της μεταγωγής και κατ’ επέκταση οι ΨΜΕΠ των αναχωρήσεων 20 kV να 

τροφοδοτούνται με εσφαλμένη ένδειξη τάσης. 

Οι συσκευές που θα τροφοδοτηθούν με ένδειξη τάσης από το σύστημα μεταγωγής 

είναι οι εξής:  

 Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου & Προστασίας πυλών αναχωρήσεων 20 kV 

 Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου & Προστασίας πυλών πυκνωτών 20kV 

Επισημαίνεται ότι η μέτρηση τάσης 20 kV που θα λαμβάνει ο “AVR” του εκάστοτε Μ/Σ 

Ισχύος καθώς και η Ψηφιακή Μονάδα Ελέγχου & Προστασίας πύλης άφιξης 20 kV, θα 

είναι απευθείας από τους Μ/Σ τάσης στην πλευρά των 20kV του Μ/Σ και όχι από το 

σύστημα μεταγωγής.  

 

4.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Το σύστημα προστασίας που πρόκειται να μελετηθεί και να εγκατασταθεί περιγράφεται 

στην παρούσα τεχνική περιγραφή, στα σχέδια της Σύμβασης και στις σχετικές 

προδιαγραφές. Τα στοιχεία του εξοπλισμού προστασίας, για τα οποία δεν έχουν 

καταχωρηθεί ειδικές τεχνικές περιγραφές θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Κανονισμών IEC.  

 

4.3.1  Βασικές αρχές σχεδιασμού 

Το σύστημα ελέγχου και προστασίας θα διέπεται από κάποιες βασικές αρχές 

σχεδιασμού, οι οποίες αναπτύσσονται διεξοδικά παρακάτω: 

 Επιμέρους προστασίες της πύλης κάθε Μ/Σ μπορούν να ενσωματωθούν σε κοινές 

συσκευές ΨΜΕΠ, με τον περιορισμό οι κύριες προστασίες να βρίσκονται σε 

ξεχωριστή ΨΜΕΠ από τις αντίστοιχες επικουρικές. Για παράδειγμα, κύρια προστασία 

είναι η Διαφορική και επικουρική της είναι η προστασία υπερέντασης στην πλευρά 

των 150 kV, οπότε πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστές ΨΜΕΠ. 

 Οι ΨΜΕΠ που επιτελούν βασικές λειτουργίες προστασίας της πύλης Μ/Σ 150 kV 

πρέπει να είναι γενικά ξεχωριστές από τις ΨΜΕΠ που επιτελούν λειτουργίες 

ελέγχου. Μόνο η επικουρική προστασία υπερέντασης στην πλευρά των 150 kV του 

Μ/Σ ισχύος επιτρέπεται να είναι ενσωματωμένη στην “BCU”. Στην περίπτωση, 

ωστόσο, των πυλών 20 kV είναι αποδεκτή η χρήση κοινής ΨΜΕΠ που θα επιτελεί 

και τη λειτουργία ελέγχου και τις προστασίες κάθε πύλης. 
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 Κάθε ΨΜΕΠ θα τροφοδοτείται από κατάλληλο τύλιγμα έντασης κλάσης προστασίας. 

Γενικά, για την τροφοδότηση της κάθε ΨΜΕΠ θα χρησιμοποιηθεί διακριτό τύλιγμα 

από τον εκάστοτε Μ/Σ έντασης. Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα σύνδεσης 

περισσότερων συσκευών σε σειρά, εφόσον δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο τύλιγμα 

κλάσεως προστασίας. Για παράδειγμα, οι Μ/Σ έντασης στην πλευρά 150 kV των 

υφιστάμενων Μ/Σ Ισχύος Νο1 & Νο2, θα χρησιμοποιηθούν για τη Διαφορική και 

την επικουρική προστασία. 

 Οι ΨΜΕΠ προστασίας θα τροφοδοτούνται από βοηθητική τάση 110 V Σ.Ρ. με 

διακύμανση +20%, -20%. 

 Όλες οι ΨΜΕΠ θα είναι ψηφιακού τύπου και θα πρέπει να έχουν δυνατότητα 

μετάδοσης όλων των ενδείξεων, σημάνσεων και μετρήσεων αναλογικών μεγεθών 

προς το παραπάνω ιεραρχικό επίπεδο (ΨΣΕ), καθώς επίσης και λήψη εντολών από 

αυτό, μέσω πρωτοκόλλου IEC 61850. Θα υποστηρίζουν το πρωτόκολλο IEC 61850, 

θα διαθέτουν δύο οπτικές θύρες Ethernet (100 BASEFx) και θα υποστηρίζουν το 

πρότυπο IEC 62439-3 PRP για τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο δεδομένων του 

Συστήματος ελέγχου και προστασίας.  

 Θα περιλαμβάνουν λειτουργία καταγραφής σφαλμάτων, γεγονότων και 

παλμογραφημάτων, η οποία θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή των φασικών 

και ρευμάτων γης κατά τη διάρκεια σφάλματος. Η εκκίνηση της καταγραφής μπορεί 

να γίνεται μέσω σήματος εντολής πτώσης (trip) ή σήματος διέγερσης (pick up) ή 

με δυνατότητα ανάπτυξης λογικής. Ο συνολικός χρόνος καταγραφής θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 3 s και ο χρονοδιαχωρισμός αλληλουχίας γεγονότων 1 ms. 

 Για την πύλη 150 kV κάθε Μ/Σ ισχύος, θα περιλαμβάνονται δύο ανεξάρτητα 

κυκλώματα προστασίας (+Qπύλης,+Pπύλης), τροφοδοτούμενα απευθείας, μέσω 

επιτηρούμενων μικροαυτόματων διακοπτών, από τον Γενικό Πίνακα Σ.Ρ. του Υ/Σ. 

Επιπλέον, κάθε κύκλωμα προστασίας θα διαχωρίζεται σε επιμέρους παροχές (+QL, 

+QR, +PL, +PR) για τοπικό (Local) και απομακρυσμένο (Remote) έλεγχο 

αντίστοιχα. Το κύκλωμα +Qπύλης θα περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους προστασίες 

της πύλης και θα διεγείρει το πηνίο No1 πτώσης του Α/Δ 150 kV της πύλης, όταν 

το τοπικό χειριστήριο θέσης ελέγχου "Local-0-Remote" του Α/Δ βρίσκεται στη θέση 

"Remote". Αντίστοιχα, το κύκλωμα +Pπύλης θα περιλαμβάνει και αυτό όλες τις 

επιμέρους προστασίες της πύλης αλλά θα διεγείρει το Νο2 πηνίο πτώσης του Α/Δ 

150 kV της πύλης, όταν το τοπικό χειριστήριο θέσης ελέγχου "Local-0-Remote" του 

Α/Δ βρίσκεται στις θέσεις "Local" ή "Remote". 

Σε κάθε περίπτωση, το ρεύμα διέγερσης των Η/Ν του Α/Δ 150 kV που ελέγχουν τις 

συνθήκες πίεσης SF6 και φόρτισης ελατηρίων, ώστε να επιτρέπουν ή να δεσμεύουν 

αντίστοιχα τους χειρισμούς του Α/Δ, θα είναι το ίδιο με αυτό που διεγείρει το κάθε 

πηνίο ανοίγματος (για το πηνίο ανοίγματος Νο1: διέγερση πηνίου και Η/Ν που 

επιτρέπουν τη λειτουργία του με +Qπύλης, αντίστοιχα για το πηνίο ανοίγματος 

Νο2: διέγερση πηνίου και Η/Ν που επιτρέπουν τη λειτουργία του με +Pπύλης). 

 Θα περιλαμβάνεται επίσης ένα ανεξάρτητο κύκλωμα σημάνσεων για κάθε πύλη Μ/Σ 

ισχύος (+Sπύλης), τροφοδοτούμενo απευθείας, μέσω επιτηρούμενων 

μικροαυτόματων διακοπτών, από τον Γενικό Πίνακα ΣΡ του Υ/Σ. Ο επιμέρους 

μικροαυτόματος +Sπύλης θα επιτηρείται κατάλληλα μέσω της ΨΜΕΠ και σε 

περίπτωση απώλειας της τάσης θα εκδίδεται η κατάλληλη σήμανση (τοπική και 

τηλεσήμανση) για την εν λόγω πύλη. 

 Όλα τα κυκλώματα προστασίας σε κάθε πηνίο πτώσης (“tripping coil”) του Α/Δ 

150kV της εκάστοτε πύλης Μ/Σ θα επιτηρούνται από κατάλληλες διατάξεις και 

κυκλώματα και θα τηλεσημαίνονται. 

 Σε κάθε Πίνακα που φέρει εξοπλισμό προστασίας 150 kV και 20 kV θα υπάρχουν 

υποδοχές ("κιβώτια") δοκιμών με κατάλληλα καπάκια (όχι κλεμοσειρές ελέγχου), 

σύμφωνα με την προδιαγραφή TD-43, για όλα τα κυκλώματα εντάσεων, τάσεων 

και εντολών πτώσεως που οδηγούνται προς/από τις ΨΜΕΠ. Ειδικότερα, τα σήματα 
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τάσεων (για προστασία και μετρήσεις) θα οδηγούνται από τις ασφάλειες (στην 

"κασέττα" των Μ/Σ τάσεως) απευθείας προς ένα κιβώτιο υποδοχής τάσεων τύπου 

"Ω" στην είσοδο του Πίνακα Ελέγχου & Προστασίας και κατόπιν μέσω κατάλληλων 

τετραπολικών ασφαλειών με βοηθητικές επαφές στα κιβώτια δοκιμών για τάσεις 

τύπου “ESSAILEC Voltage Opened (TO) type socket and lid with electrical 

continuity”. Αντίστοιχα, τα σήματα εντάσεων (για προστασία και μετρήσεις) θα 

οδηγούνται απευθείας προς τα κιβώτια δοκιμών για εντάσεις τύπου “ESSAILEC 

Current Make Before Break (CC) type socket and lid without electrical continuity” 

και κατόπιν μέσω κατάλληλων κλεμμών εντάσεως προς τα αισθητήρια μέτρησης. 

Και τα δυο άκρα των επαφών των εντολών πτώσεως των Η/Ν προστασίας θα 

οδηγούνται προς τα κιβώτια δοκιμών για “TRIP” τύπου “ESSAILEC TRIP Opened 

(DEO) type socket and lid with electrical continuity”. Για το σύνολο των κιβωτίων 

δοκιμών ανά ΠΕΠ, θα πρέπει να παραδοθεί ένα σετ «βυσμάτων δοκιμών», με 

κατάληξη σε ακροδέκτες τύπου μπανάνας και όχι τύπου μπαγιονέτ. 

 Οι τρεις φάσεις και ο ουδέτερος σε όλα τα σήματα τάσεων και εντάσεων θα 

διαφοροποιούνται χρωματικά. 

 Κάθε ΨΜΕΠ επί των Πινάκων Ελέγχου & Προστασίας (ΠΕΠ) θα διαθέτει τη 

δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων διαφόρων ηλεκτρικών μεγεθών, τα οποία 

καταγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος Α.  

 Οι Η/Ν που θα χρησιμοποιηθούν για εντολές πτώσης ("trip") στον εξοπλισμό, πρέπει 

να είναι πολύ καλής ποιότητας και χρόνου απόκρισης μικρότερου ή το πολύ ίσου 

με 10 ms. Ειδικά οι Η/Ν μανδαλώσεως (κλείθρα) που θα χρησιμοποιηθούν για 

εντολές πτώσης στην πύλη του κάθε Μ/Σ ισχύος θα είναι δύο καταστάσεων 

(δισταθείς, "lock-out") και θα απαιτείται εντολή επαναφοράς "reset" μετά την 

ενεργοποίησή τους. Η εντολή αυτή θα μπορεί να δίνεται και με τηλεχειρισμό. 

 Ο προγραμματισμός/παραμετροποίηση των ΨΜΕΠ θα υλοποιείται τόσο από 

ενσωματωμένη οθόνη και πληκτρολόγιο επί της πρόσοψης, όσο και μέσω του 

τοπικού δικτύου του Υ/Σ, καθώς και με σύνδεση με φορητό Η/Υ μέσω κατάλληλης 

μπροστινής θύρας. Η μπροστινή θύρα των ΨΜΕΠ είναι επιθυμητό να είναι τύπου 

Ethernet ή USB. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν διατίθεται έκδοση των ΨΜΕΠ 

με Ethernet ή USB εμπρόσθια θύρα, τότε θα γίνεται αποδεκτή η παράδοση των 

συσκευών (ΨΜΕΠ) συνοδεία κατάλληλου καλωδίου-μετατροπέα επικοινωνίας προς 

θύρα Ethernet ή USB (φορητού) Η/Υ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ανάδοχος θα 

υποχρεούται να παραδώσει ένα καλώδιο-μετατροπέα ανά πίνακα Μ/Σ Ισχύος/Μέσης 

Τάσης.   

 

4.3.2  Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Μ/Σ ισχύος 

Για κάθε πύλη Μ/Σ Ισχύος, προβλέπεται το εξής σχήμα προστασίας:  

 Επικουρική προστασία υπερέντασης φάσεων και γης στην πλευρά 150 kV 

 Διαφορική προστασία ζυγών 150 kV 

 Διαφορική προστασία διευρυμένου τύπου (Μ/Σ Ισχύος, ζυγός 20 kV και Α/Δ 

αναχωρήσεων 20 kV) 

 Διαφορική προστασία γης περιορισμένης ζώνης (REF) (Μ/Σ Ισχύος, ζυγός 20 kV 

και Α/Δ αναχωρήσεων 20 kV)  

 Προστασία έναντι ασθενών ρευμάτων ουδετέρου κόμβου Μ/Σ Ισχύος 

 Μηχανικές προστασίες σώματος Μ/Σ Ισχύος (Μ/Σ και OLTC)  

 Επικουρική προστασία υπερέντασης φάσεων και γης για την πύλη άφιξης Μ/Σ και 

την πύλη διασύνδεσης ζυγών 20 kV 

Η ΨΜΕΠ πύλης Μ/Σ 150 kV και η ΨΜΕΠ πύλης άφιξης Μ/Σ θα παρέχουν τη δυνατότητα 

χειρισμών των Α/Δ ΥΤ και ΜΤ της εκάστοτε πύλης Μ/Σ, καθώς και μιμικής απεικόνισης 



 

 

 

53  

του μονογραμμικού διαγράμματος. Οι υπόλοιποι Η/Ν της πύλης θα είναι επίσης 

ψηφιακοί, αλλά δεν θα χρησιμοποιούνται για χειρισμούς. 

Τα σχήματα που θα μελετηθούν και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί, περιγράφονται 

αναλυτικά στις προδιαγραφές SS-131/6, SS-100/4, SS-96/1, SS-94/5 και ΔΔ-

ΔΕΕΔ/417, ενώ απεικονίζονται ενδεικτικά στο Μονογραμμικό Διάγραμμα προστασίας 

του Τεύχους ΣΤ’ (σχέδιο ΔΕΔΔΗΕ/46708-1). Σε περίπτωση αποκλίσεων από τις 

παραπάνω προδιαγραφές, θα υπερισχύουν όσα περιγράφονται στην παρούσα τεχνική 

περιγραφή. 

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των επιμέρους προστασιών και 

επισημαίνονται οι λειτουργικές τους απαιτήσεις, που θα πρέπει να ικανοποιούνται από 

την αντίστοιχη ΨΜΕΠ. 

 

4.3.2.1  Προστασία ΥΕ ΥΤ 

Η αντίστοιχη ΨΜΕΠ θα ενσωματώνει τα στοιχεία προστασίας, όπως περιγράφονται 

παρακάτω.  

Επικουρική προστασία υπερέντασης φάσεων και γης στην πλευρά 150 kV 

Επικουρική προστασία υπερέντασης φάσεων και γης σταθερού και αντιστρόφου 

χρόνου (ANSI: 50/51, 50G/51G) στην πλευρά των 150 kV του νέου Μ/Σ Ισχύος (Μ/Σ 

Νο3), με δυνατότητα προσδιορισμού κατεύθυνσης τόσο για σφάλματα φάσεων όσο 

και γης και με προστασία έναντι αποτυχίας διακόπτη, που θα καλύπτει όλες τις 

χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου και τις λοιπές απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-

131/6. Συγκεκριμένα, η ΨΜΕΠ θα υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον δύο (2) στάδια 

σταθερού χρόνου και ένα (1) στάδιο αντιστρόφου χρόνου.  

Η ΨΜΕΠ λαμβάνει ως εισόδους το ρεύμα του δευτερεύοντος του Μ/Σ εντάσεως 150kV 

(200-100/1Α) και την τάση του δευτερεύοντος του Μ/Σ τάσεως 150 kV 

(160kV/√3:120V/√3) και σε περίπτωση που εντοπίσει σφάλμα, θα οδηγούνται σε 

πτώση ο Α/Δ 150 kV της πύλης Μ/Σ (Ρ135), ο Α/Δ άφιξης Μ/Σ (Ρ235) και ο Α/Δ 

διασύνδεσης ζυγών 20 kV (Ρ265), ενώ θα εκδίδεται και κατάλληλη προειδοποιητική 

σήμανση.  

Προστασία έναντι «κομμένου αγωγού» (ANSI: 46BC) στην πλευρά 150 kV (Broken 

Conductor), μέσω της μέτρησης του λόγου της έντασης αρνητικής προς θετική 

συνιστώσα (Ι2/Ι1>). Σε περίπτωση διέγερσης του εν λόγω στοιχείου προστασίας, θα 

εκδίδεται εντολή πτώσης προς τον Α/Δ 150 kV και τον Α/Δ άφιξης 20 kV. 

Θα υφίσταται δυνατότητα μέτρησης συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης των 

εντάσεων και θα μπορεί να δεσμεύει την εκτέλεση των στοιχείων προστασίας 

(υπερέντασης φάσεων και γης ή κομμένου αγωγού), σε περίπτωση υπέρβασης του 

ορίου ρύθμισής τους. 

Η παραπάνω ΨΜΕΠ θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-131/6, μόνο 

ως προς τις λειτουργίες προστασίας. 

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του συστήματος προστασίας των 

υφιστάμενων Μ/Σ ισχύος Νο1 και No2 του Υ/Σ, θα προστεθεί επικουρική προστασία 

υπερέντασης 150 kV. Για τον σκοπό αυτό θα εγκατασταθούν Η/Ν υπερέντασης 150kV 

επί των νέων ΠΕΠ των Μ/Σ ισχύος. Οι Η/Ν θα συνδεθούν σε σειρά με τους Η/Ν 

Διαφορικής Προστασίας των Μ/Σ ως προς την είσοδο (μέτρηση) του ρεύματος από την 

πλευρά της ΥΤ των Μ/Σ. Σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, ο αντίστοιχος 

διακόπτης 150 kV της εκάστοτε πύλης Μ/Σ (Ρ115, Ρ125) θα οδηγείται σε πτώση (βλ. 

Μονογραμμικό Διάγραμμα ΔΕΔΔΗΕ/46708-1, Φύλλο 1). 
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4.3.2.2 Διαφορική Προστασία ζυγών 150 kV 

Για την υλοποίηση του σχήματος χρησιμοποιείται υφιστάμενος Η/Ν, εγκατεστημένος 

επί του Πίνακα Διαφορικής ζυγών, εντός του υφιστάμενου κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ. 

Ο Η/Ν υπολογίζει το αλγεβρικό άθροισμα των εντάσεων (εισερχόμενων και 

εξερχόμενων) από το σύνολο των πυλών 150 kV του ΚΥΤ Αράχθου, ήτοι: 

- το άθροισμα των ρευμάτων των δευτερευόντων των Μ/Σ εντάσεως στους 

ακροδέκτες ΥΤ κάθε Μ/Σ ισχύος (λόγος μετασχηματισμού: 500/1Α). 

- το άθροισμα των ρευμάτων των δευτερευόντων των Μ/Σ εντάσεως των πυλών 

Γραμμών Μεταφοράς 150 kV (λόγοι μετασχηματισμού: 500-1000/1Α). 

- το ρεύμα του δευτερεύοντος του Μ/Σ εντάσεως της πύλης διασύνδεσης ζυγών 

150 kV (λόγος μετασχηματισμού: 500-1000/1 Α). 

Σε περίπτωση σφάλματος, το παραπάνω άθροισμα προκύπτει μη μηδενικό, με 

αποτέλεσμα ο Η/Ν να οδηγεί εντολές πτώσης στους Α/Δ 150 kV των πυλών Μ/Σ, στους 

Α/Δ όλων των πυλών Γραμμών Μεταφοράς 150 kV και στον Α/Δ της πύλης 

διασύνδεσης ζυγών (βλ. Μονογραμμικό διάγραμμα 46708-1, Τεύχος ΣΤ). Ο Η/Ν 

διαθέτει ικανοποιητικό πλήθος κύριων επαφών για τις εντολές πτώσης στους Α/Δ των 

πυλών 150 kV, καθώς και βοηθητικών επαφών για τις απαιτούμενες σημάνσεις 

(“alarms”) για τις παραπάνω εντολές πτώσης. 

Διευκρινίζεται ότι η καλωδιακή σύνδεση της πύλης του νέου Μ/Σ ισχύος με τον 

υφιστάμενο Πίνακα Διαφορικής ζυγών 150 kV στο κτίριο ελέγχου του ΚΥΤ θα 

πραγματοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ και δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

 

4.3.2.3 Διαφορική Προστασία 

Η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-100/4 και 

θα ενσωματώνει τα στοιχεία προστασίας όπως περιγράφονται παρακάτω, ενώ θα 

πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ψηφιακές εισόδους και τουλάχιστον 

έντεκα (11) ψηφιακές εξόδους.  

Διευρυμένη Διαφορική Προστασία 

Η αντίστοιχη ΨΜΕΠ θα ενσωματώνει τη Διαφορική Προστασία (ANSI: 87), η οποία θα 

είναι διευρυμένου τύπου, δηλαδή θα καλύπτει τον Μ/Σ Ισχύος και τον ζυγό των 20kV, 

περιλαμβανομένων των Α/Δ αναχωρήσεων. 

Η συσκευή θα διαθέτει τρία ανεξάρτητα τριφασικά κανάλια εντάσεων και θα λαμβάνει 

μετρήσεις έντασης από: 

 Τους Μ/Σ έντασης (200/1 Α) που βρίσκονται στους ακροδέκτες (Bushings) στην 

πλευρά των 150 kV κάθε Μ/Σ Ισχύος. 

 Το άθροισμα εντάσεων από τους Μ/Σ εντάσεως των αναχωρήσεων ΜΤ και της 

πύλης πυκνωτή (720-950/0.58 Α). 

 Τους Μ/Σ έντασης της πύλης διασύνδεσης ζυγών 20 kV (1440-1900/0.58 Α).  

Η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα συγκρίνει τις παραπάνω εντάσεις και με κατάλληλους 

υπολογισμούς θα αποφασίζει για σφάλματα εντός της ζώνης προστασίας. Τα τρία 

κανάλια εντάσεων θα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και επομένως η ισορροπία της 

Διαφορικής Προστασίας θα είναι αποτέλεσμα της σύγκρισης και των τριών. Σε 

περίπτωση απουσίας των εντάσεων ενός καναλιού, η ΨΜΕΠ θα αποφασίζει για την 

«ισορροπία» του σχήματος μέσω υπολογισμών από τα άλλα δύο κανάλια. Για 

παράδειγμα, αν ο Α/Δ 150 kV της πύλης του Μ/Σ είναι ανοικτός και οι αναχωρήσεις 

των 20 kV τροφοδοτούνται από διπλανό Μ/Σ Ισχύος που υπάρχει στον Υ/Σ, έχοντας 

κλειστό τον Α/Δ της τομής ζυγών 20 kV, η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα πρέπει να ισορροπεί 
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σε εξωτερικά σφάλματα που μπορεί να συμβούν στο δίκτυο, και αντίστοιχα θα πρέπει 

να εκδίδει εντολή πτώσης για σφάλματα εντός της ζώνης προστασίας. 

Στα δευτερεύοντα των Μ/Σ έντασης που θα χρησιμοποιηθούν και είναι καλωδιωμένα 

σε συνδεσμολογία τριγώνου, θα πρέπει να γίνει αλλαγή σε συνδεσμολογία αστέρα, 

επομένως θα πρέπει να γίνει χρήση και του τέταρτου κλώνου από το υφιστάμενο 

καλώδιο προκειμένου να οδηγηθούν στην ΨΜΕΠ Διαφορικής. Τα τρία κανάλια 

εντάσεων της ΨΜΕΠ θα λαμβάνουν μετρήσεις από τους παραπάνω Μ/Σ έντασης, 

χωρίς να παρεμβάλλεται κανένας ενδιάμεσος Μ/Σ έντασης.  

Σε περίπτωση σφάλματος εντός της ζώνης προστασίας της διαφορικής, η ΨΜΕΠ θα 

εκδίδει εντολή πτώσης προς: 

1. το 1ο και το 2ο πηνίο ανοίγματος του Α/Δ 150 kV 

2. τον δισταθή Η/Ν 30ΧΒ (κατά ονοματολογία ΔΕΔΔΗΕ). 

Η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέτρησης συνολικής αρμονικής 

παραμόρφωσης των εντάσεων και θα μπορεί να δεσμεύει την εκτέλεση της διαφορικής 

προστασίας σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ρύθμισης τους. 

Προστασία γης περιορισμένης ζώνης (REF) Μ/Σ Ισχύος και ζυγού 20 kV 

Η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα για υλοποίηση σχήματος 

προστασίας περιορισμένης ζώνης χαμηλής εμπέδησης (ANSI: 87N), για την ενίσχυση 

του σχήματος της Διαφορικής, όσον αφορά σε σφάλματα γης στην πλευρά ΜΤ.  

Θα λαμβάνει μετρήσεις έντασης από: 

 Τον Μ/Σ έντασης του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ Ισχύος (1000/1 Α). 

 Το άθροισμα εντάσεων από τους Μ/Σ έντασης των πυλών αναχωρήσεων 20 kV και 

της πύλης πυκνωτή (720-950/0.58 Α). 

 Τους Μ/Σ έντασης της πύλης διασύνδεσης ζυγών 20 kV (1440-1900/0.58 Α).  

Η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα κάνει σύγκριση των παραπάνω εντάσεων και με κατάλληλους 

υπολογισμούς θα αποφασίζει για σφάλματα γης εντός της ζώνης προστασίας. 

Η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα τροφοδοτείται με μέτρηση έντασης από το τύλιγμα 

προστασίας του νέου Μ/Σ έντασης (1000/1 Α), ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός του 

οικίσκου της αντίστασης γείωσης ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος (βλ. 

Μονογραμμικό διάγραμμα 46708-1). Το εν λόγω τύλιγμα του Μ/Σ έντασης θα είναι 

κλάσης προστασίας 5Ρ10, με ικανότητα φόρτισης (Burden) 10 VA.  

Σε περίπτωση σφάλματος εντός της ζώνης προστασίας του “REF”, η ΨΜΕΠ θα εκδίδει 

εντολή πτώσης προς: 

1. το 1ο και το 2ο πηνίο ανοίγματος του Α/Δ 150 kV 

2. τον Δισταθή Η/Ν 30ΧΒ (κατά ονοματολογία ΔΕΔΔΗΕ). 

Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέτρησης συνολικής αρμονικής 

παραμόρφωσης των εντάσεων και θα μπορεί να δεσμεύει την εκτέλεση της προστασίας 

“REF” σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ρύθμισής τους. 

Δισταθής Η/Ν 30ΧΒ 

Το σχήμα της Διαφορικής προστασίας θα συμπληρώνεται από έναν (1) βοηθητικό 

ηλεκτρονόμο μανδαλώσεως 30ΧΒ (κατά ονοματολογία ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος θα είναι 

εγκατεστημένος εντός του Πίνακα Ελέγχου και Προστασίας του εκάστοτε Μ/Σ 

150/20kV. Ο εν λόγω βοηθητικός Η/Ν θα περιλαμβάνει δύο πηνία, ένα για τη διέγερση 

(SET) και ένα για την αποδιέγερση (RESET) του, τα οποία θα δέχονται ανεξάρτητες 

εντολές. Η διέγερση του 30ΧΒ θα γίνεται από ψηφιακή έξοδο (DO) της ΨΜΕΠ 

Διαφορικής, και συγκεκριμένα από τις εξής προστασίες: 



 

 

 

56  

1. τη Διευρυμένη Διαφορική Προστασία Μ/Σ Ισχύος και ζυγού 20 kV και 

2. την Προστασία γης περιορισμένης ζώνης (REF) Μ/Σ Ισχύος και ζυγού 20 kV. 

Η αποδιέγερση του βοηθητικού Η/Ν 30ΧΒ θα γίνεται επίσης από ψηφιακή έξοδο της 

ΨΜΕΠ Διαφορικής. Η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα δέχεται την κατάσταση 

διεγερμένος/αποδιεγερμένος του 30ΧΒ σε ψηφιακή του είσοδο, και με ανάπτυξη 

κατάλληλης λογικής εξίσωσης θα εκδίδει εντολή «εξασφαλισμένης» αποδιέγερσης. Με 

τον όρο «εξασφαλισμένη» αποδιέγερση εννοείται ότι η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα γνωρίζει 

ότι ο 30ΧΒ είναι σε κατάσταση διεγερμένος (SET) και ότι δεν υπάρχει κάποια ενεργή 

εντολή από τις προστασίες που τον διεγείρουν. 

Ο Η/Ν 30ΧΒ θα είναι ταχείας απόκρισης (fast relay), κατασκευασμένος σύμφωνα με 

την τεχνική προδιαγραφή SS-96/1 και θα αποτελείται από δεκαέξι (16) τουλάχιστον 

ισχυρές βοηθητικές επαφές (τουλάχιστον 10Α ρεύμα μόνιμης λειτουργίας) με υψηλή 

ικανότητα ζεύξης και απόζευξης. Όταν ο 30ΧΒ διεγερθεί, οι βοηθητικές του επαφές 

θα δίνουν εντολής πτώσης προς: 

1. το 1ο και το 2ο πηνίο ανοίγματος του Α/Δ 150 kV 

2. το πηνίο ανοίγματος του Α/Δ άφιξης 20 kV 

3. το πηνίο ανοίγματος του Α/Δ της πύλης διασύνδεσης ζυγών 20 kV 

4. τα πηνία ανοίγματος των Α/Δ αναχωρήσεων 20 kV 

5. το πηνίο ανοίγματος του Α/Δ της πύλης πυκνωτών 

Όταν ο Η/Ν 30ΧΒ είναι σε κατάσταση διεγερμένος (SET), μέσω των βοηθητικών του 

επαφών θα δεσμεύει την εντολή κλεισίματος προς τον Α/Δ 150 kV της πύλης Μ/Σ και 

τον Α/Δ της πύλης άφιξης 20 kV. Επιπλέον, θα δεσμεύονται και όλες οι εντολές 

κλεισίματος προς τους Α/Δ των αναχωρήσεων 20 kV και της πύλης πυκνωτών. Σε 

πεερίπτωση που οι βοηθητικές επαφές του 30ΧΒ δεν επαρκούν, θα χρησιμοποιηθεί 

επιπλέον δισταθής Η/Ν. 

4.3.2.4 Προστασία ασθενών ρευμάτων ουδετέρου κόμβου Μ/Σ Ισχύος 

Η αντίστοιχη ΨΜΕΠ θα παρέχει στοιχεία υπερέντασης ουδετέρου σταθερού και 

αντιστρόφου χρόνου (ANSI: 50Ν/51Ν), υποστηρίζοντας κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) 

στάδια σταθερού χρόνου και ένα (1) στάδιο αντιστρόφου χρόνου.  

Η ΨΜΕΠ θα λαμβάνει μέτρηση από το δευτερεύον του Μ/Σ εντάσεως (100/1 Α), ο 

οποίος θα εγκατασταθεί εντός του οικίσκου της αντίστασης ουδετέρου κόμβου του 

Μ/Σ ισχύος και με κατάλληλο κανάλι υψηλής ευαισθησίας θα διαβάζει με ακρίβεια 

πολύ χαμηλές μετρήσεις, τάξης 1 Α πρωτογενούς έντασης. Το τύλιγμα του Μ/Σ 

έντασης με λόγο 100/1 Α θα είναι κλάσης προστασίας 5Ρ10, με ικανότητα φόρτισης 

10 VA.  

Η παρουσία ασθενών ρευμάτων στον ουδέτερο κόμβο του Μ/Σ Ισχύος, θα διεγείρει το 

εν λόγω στοιχείο προστασίας και η ΨΜΕΠ θα εκδίδει προειδοποιητική σήμανση για 

ανίχνευση πρωτογενούς έντασης 1-1,5 Α στον ουδέτερο κόμβο.  

Σε περίπτωση ανίχνευσης μεγαλύτερης πρωτογενούς έντασης (π.χ. 10 Α), η ΨΜΕΠ 

θα οδηγεί σε σταδιακή πτώση πρώτα τον Α/Δ 20 kV της πύλης διασύνδεσης ζυγών και 

στη συνέχεια τον Α/Δ άφιξης της πύλης Μ/Σ. 

Στην παραπάνω ΨΜΕΠ θα ενσωματώνεται η προστασία υπερθέρμανσης της 

αντίστασης γείωσης του ουδετέρου κόμβου. Σε περίπτωση που στον θερμοστάτη της 

αντίστασης γείωσης ανιχνευθεί υψηλή θερμοκρασία, θα διεγείρεται μια ψηφιακή 

είσοδος της ΨΜΕΠ, μέσω επαφής από κατάλληλη διάταξη που βρίσκεται 

εγκατεστημένη στον οικίσκο της αντίστασης γείωσης. Η ΨΜΕΠ, στη συνέχεια, θα 

εκδίδει κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση (alarm).  

Η παραπάνω ΨΜΕΠ θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-94/5, ως προς 
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τις λειτουργίες προστασίας.  

 

4.3.2.5   Μηχανικές προστασίες σώματος Μ/Σ Ισχύος 

Οι εντολές πτώσης από μηχανικές προστασίες του Μ/Σ Ισχύος (Buchholz Μ/Σ, 

Buchholz OLTC, θερμοκρασία τυλιγμάτων Μ/Σ, θερμοκρασία λαδιού Μ/Σ, 

ανακουφιστική βαλβίδα Μ/Σ) θα διεγείρουν μία σειρά βοηθητικών Η/Ν ταχείας 

απόκρισης (trip relays), οι οποίοι δίνουν σημάνσεις και εντολές πτώσεως. Οι Η/Ν αυτοί 

διεγείρονται από αισθητήρια όργανα που βρίσκονται στο σώμα κάθε Μ/Σ ισχύος 

(στοιχεία υπερπίεσης αερίων-BUCHHOLZ, θερμοκρασία τυλιγμάτων Μ/Σ, θερμοκρασία 

λαδιού Μ/Σ, κλπ.), στο δοχείο διαστολής του Μ/Σ (στοιχεία κανονικής και ελάχιστης 

στάθμης λαδιού Μ/Σ), καθώς και στον πίνακα του ρυθμιστή τάσης με φορτίο του Μ/Σ 

(στοιχεία ελέγχου ακραίων θέσεων των βαθμίδων τάσης, υγείας κυκλώματος της 

τροφοδοτικής τάσης του κινητήρα μεταβολής των βαθμίδων, κλπ.).  

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια των εξής Η/Ν, οι οποίοι θα δίνουν εντολές 

πτώσεως (trip) 

 Η/Ν θερμοκρασίας λαδιού Μ/Σ  

 Η/Ν θερμοκρασίας τυλίγματος Μ/Σ Χ1 

 Η/Ν θερμοκρασίας τυλίγματος Μ/Σ Χ3 

 Η/Ν ανακούφισης πίεσης Μ/Σ 

 Η/Ν ανακούφισης πίεσης OLTC 

 Η/Ν Buchholz Μ/Σ 

 Η/Ν Buchholz OLTC 

 Η/Ν βαλβίδας ελέγχου λαδιού 

καθώς και των ακόλουθων Η/Ν που θα δίνουν προειδοποιητικές σημάνσεις (alarms) 

 Η/Ν θερμοκρασίας λαδιού Μ/Σ 

 Η/Ν θερμοκρασίας τυλίγματος Μ/Σ Χ1 

 Η/Ν θερμοκρασίας τυλίγματος Μ/Σ Χ3 

 Η/Ν ανακούφισης πίεσης Μ/Σ 

 Η/Ν ανακούφισης πίεσης OLTC 

 Η/Ν Buchholz Μ/Σ 

 Η/Ν Buchholz OLTC 

 Η/Ν χαμηλής στάθμης λαδιού Μ/Σ  

 Η/Ν υψηλής στάθμης λαδιού Μ/Σ 

 Η/Ν χαμηλής στάθμης λαδιού OLTC 

 Η/Ν υψηλής στάθμης λαδιού OLTC 

Οι βοηθητικές επαφές των “trip relays” θα διεγείρουν: 

  έναν βοηθητικό δισταθή Η/Ν μανδαλώσεως 30ΧΑ (κατά ονοματολογία ΔΕΔΔΗΕ) 

  τις ψηφιακές εισόδους της ΨΜΕΠ Διαφορικής, οι οποίες εν συνεχεία θα  

   ενεργοποιούν και τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη της ΨΜΕΠ. 

Ο Η/Ν 30ΧΑ και τα “trip relays” θα είναι εγκατεστημένα εντός του Πίνακα Ελέγχου 

και Προστασίας του εκάστοτε Μ/Σ. Ο Η/Ν 30ΧΑ θα περιλαμβάνει δύο πηνία, ένα για 

τη διέγερση (SET) και ένα για την αποδιέγερσή (RESET) του, τα οποία θα δέχονται 

ανεξάρτητες εντολές. Η διέγερση του 30ΧΑ θα γίνεται, όπως αναφέρθηκε, από τις 

βοηθητικές επαφές των “trip relays” και παράλληλα -για μεγαλύτερη ασφάλεια- από 

κατάλληλη ψηφιακή έξοδο της ΨΜΕΠ Διαφορικής, η οποία θα προγραμματιστεί να 
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ενεργοποιείται, όταν υπάρχει κάποια ενεργή εντολή πτώσης από τις μηχανικές 

προστασίες του Μ/Σ Ισχύος. 

Η αποδιέγερση του βοηθητικού Η/Ν 30ΧΑ θα γίνεται επίσης από ψηφιακή έξοδο της 

ΨΜΕΠ Διαφορικής. Η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα δέχεται την κατάσταση 

διεγερμένος/αποδιεγερμένος του 30ΧΑ σε ψηφιακή του είσοδο και με ανάπτυξη 

κατάλληλης λογικής εξίσωσης θα εκδίδει εντολή «εξασφαλισμένης» αποδιέγερσης. Με 

τον όρο «εξασφαλισμένη» αποδιέγερση εννοείται ότι η ΨΜΕΠ Διαφορικής θα γνωρίζει 

ότι ο 30ΧΑ είναι σε κατάσταση διεγερμένος (SET) και ότι δεν υπάρχει κάποια ενεργή 

εντολή από τις προστασίες που τον διεγείρουν.  

Ο Η/Ν 30ΧΑ θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή         

SS-96/1 και θα αποτελείται από οκτώ (8) τουλάχιστον ισχυρές βοηθητικές επαφές 

(τουλάχιστον 10Α ρεύμα μόνιμης λειτουργίας) με υψηλή ικανότητα ζεύξης και 

απόζευξης. Όταν ο 30ΧΑ διεγερθεί, οι βοηθητικές του επαφές θα δίνουν εντολή 

πτώσης προς: 

1. το 1ο και το 2ο πηνίο ανοίγματος του Α/Δ 150 kV 

2. το πηνίο ανοίγματος του Α/Δ άφιξης 20 kV 

Επιπλέον, όταν ο Η/Ν 30ΧΑ είναι σε κατάσταση διεγερμένος (SET) θα δεσμεύει την 

εντολή κλεισίματος προς τον Α/Δ της πύλης Μ/Σ 150 kV και τον Α/Δ της πύλης άφιξης 

20kV. 

Οι εντολές σήμανσης (ALARM) από μηχανικές προστασίες του Μ/Σ Ισχύος θα 

οδηγούνται απευθείας σε ψηφιακές εισόδους της ΨΜΕΠ πύλης Μ/Σ 150/20 kV (BCU), 

και θα ανάβουν τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη της ΨΜΕΠ. 

 

4.3.2.6 ΨΜΕΠ πύλης άφιξης Μ/Σ και πύλης διασύνδεσης ζυγών 20kV  

Προστασία υπερέντασης φάσεων και γης για την πύλη άφιξης 20kV  

Η ΨΜΕΠ της πύλης άφιξης 20 kV κάθε Μ/Σ ισχύος, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 

προδιαγραφής ΔΔ-ΔΕΕΔ/417 και του φύλλου αλλαγών Νο.1, ενώ θα ενσωματώνει 

προστασίες υπερέντασης φάσεων και γης σταθερού και αντιστρόφου χρόνου (ANSI: 

50/51, 50G/51G) στην πλευρά των 20 kV του Μ/Σ Ισχύος, υποστηρίζοντας κατ’ 

ελάχιστον δύο (2) στάδια σταθερού χρόνου και ένα (1) στάδιο αντιστρόφου χρόνου.  

Θα λαμβάνει μετρήσεις έντασης από το τύλιγμα προστασίας των Μ/Σ εντάσεως (2000-

1000/5 Α, 30 VA, 5P20) στην πλευρά 20 kV του Μ/Σ Ισχύος και μέτρηση τάσης από 

τους Μ/Σ τάσεως (20 kV/100 V, 35 VA, cl 0.5) στην πλευρά των 20 kV του Μ/Σ 

Ισχύος, με τον τρόπο που έχει περιγραφεί στην ενότητα 4.2.4.   

Σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, η ΨΜΕΠ θα εκδίδει εντολή πτώσης προς το 

πηνίο ανοίγματος του Α/Δ άφιξης 20 kV του εκάστοτε Μ/Σ (Ρ235, Ρ225, Ρ215), καθώς 

και προς το πηνίο ανοίγματος του Α/Δ της αντίστοιχης πύλης τομής ζυγών (Ρ265 ή 

Ρ255), με τη δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης (πρώτα θα γίνεται πτώση του 

διακόπτη της τομής ζυγών και στη συνέχεια του διακόπτη άφιξης του Μ/Σ).  

Εφόσον η ΨΜΕΠ δεν υποστηρίζει δύο (2) στάδια αντιστρόφου χρόνου, θα διαθέτει τη 

δυνατότητα, μέσω προγραμματισμού, ενεργοποίησης και δεύτερης εντολής πτώσεως 

μετά από ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση. 

Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέτρησης συνολικής αρμονικής 

παραμόρφωσης των εντάσεων και θα μπορεί να δεσμεύει την εκτέλεση των στοιχείων 

προστασίας υπερέντασης φάσεων και γης σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου 

ρύθμισής τους.  
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Επισημαίνεται ότι η παραπάνω ΨΜΕΠ θα έχει επιπρόσθετα τη δυνατότητα ελέγχου και 

επιτήρησης της αντίστοιχης πύλης διασύνδεσης ζυγών (Ρ255 ή Ρ265). Δεδομένου ότι 

οι Α/Δ των εν λόγω πυλών (Ρ255, Ρ265) δεν διαθέτουν επιπλέον τύλιγμα για 

προστασία και μετρήσεις (εκτός από τα τυλίγματα που χρησιμοποιούνται για διαφορική 

προστασία), η ΨΜΕΠ της πύλης διασύνδεσης ζυγών θα χρησιμοποιείται μόνο για 

χειρισμούς, ενδείξεις και σημάνσεις και όχι για προστασία από υπερένταση. 

Γενικές σημάνσεις 

Στην ΨΜΕΠ της πύλης άφιξης 20 kV θα ενσωματωθούν όλες οι σημάνσεις από τους 

Α/Δ της άφιξης και της διασύνδεσης ζυγών 20 kV (αφόρτιστα ελατήρια, επιτήρηση 

πηνίων, κτλ) και θα οδηγούνται σε αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. 

Επίσης, η ΨΜΕΠ θα παρέχει προστασίες υπότασης και υπέρτασης σταθερού χρόνου 

(ANSI: 27/59), υποστηρίζοντας κατ’ ελάχιστον δύο (2) στάδια για το κάθε στοιχείο 

προστασίας, για λόγους εποπτείας και σημάνσεων. 
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4.3.3 Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Αναχωρήσεων ΜΤ 

Οι ΠΕΠ των Αναχωρήσεων ΜΤ θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ελέγχου και 

προστασίας για την πλήρη ανάπτυξη της επέκτασης του Υ/Σ, δηλαδή για το σύνολο 

των οκτώ (8) νέων πυλών αναχωρήσεων ΜΤ. Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν έξι (6) 

Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας, καθένας από τους οποίους θα μπορεί να υποστηρίξει 

τουλάχιστον 4 αναχωρήσεις ΜΤ, οι οποίοι θα εγκατασταθούν εντός του νέου κτιρίου 

ελέγχου του Υ/Σ, στις θέσεις που σημειώνονται στο σχέδιο 46708-5. Όπως 

διευκρινίζεται και στο εν λόγω σχέδιο, οι Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Q3-Q6 

αφορούν στις υφιστάμενες πύλες αναχωρήσεων ΜΤ του Υ/Σ, ενώ οι ΠΕΠ Q7, Q8 στις 

νέες πύλες αναχωρήσεων ΜΤ.  

Κάθε ΠΕΠ πυλών αναχωρήσεων ΜΤ θα διαθέτει μία Ψηφιακή Μονάδα Ελέγχου & 

Προστασίας (ΨΜΕΠ) για κάθε πύλη αναχώρησης ΜΤ με δυνατότητα προστασίας, 

ελέγχου και επιτήρησης του εξοπλισμού κάθε πύλης.  

Η ΨΜΕΠ κάθε πύλης αναχώρησης 20 kV θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 

προδιαγραφής ΔΔ-ΔΕΕΔ/417 και του φύλλου αλλαγών Νο.1 και θα ενσωματώνει τα 

παρακάτω στοιχεία προστασίας. 

Προστασία υπερέντασης φάσεων και γης για την πύλη αναχώρησης 20 kV  

Η ΨΜΕΠ Α/Δ αναχώρησης 20 kV θα υλοποιεί προστασίες υπερέντασης φάσεων και 

γης σταθερού και αντιστρόφου χρόνου (ANSI: 50/51, 50G/51G), υποστηρίζοντας κατ’ 

ελάχιστον δύο (2) στάδια σταθερού χρόνου και ένα (1) στάδιο αντιστρόφου χρόνου.  

Θα λαμβάνει μετρήσεις έντασης από το δευτερεύον των Μ/Σ εντάσεως (600-400/5 Α) 

που βρίσκονται μετά τον Α/Δ της αναχώρησης 20 kV. Σε περίπτωση που διεγερθεί 

κάποιο από τα ενεργοποιημένα στοιχεία προστασίας, η ΨΜΕΠ θα εκδίδει εντολή 

πτώσης προς το πηνίο ανοίγματος του αντίστοιχου Α/Δ αναχώρησης 20kV. 

Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέτρησης συνολικής αρμονικής 

παραμόρφωσης των εντάσεων και θα μπορεί να δεσμεύει την εκτέλεση των στοιχείων 

προστασίας υπερέντασης φάσεων και γης σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου 

ρύθμισής τους. 

Τα στοιχεία υπερέντασης φάσεων και γης σταθερού χρόνου («στιγμιαία»), θα 

μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται μέσω κομβίων 

ενσωματωμένων στην πρόσοψη της ΨΜΕΠ. Επίσης, θα προγραμματιστούν αντίστοιχες 

ενδεικτικές λυχνίες, στις οποίες θα φαίνεται εάν τα εν λόγω στοιχεία προστασίας είναι 

εντός ή εκτός.   

Αυτόματο επανακλείσιμο εναέριας γραμμής  

Η ΨΜΕΠ Α/Δ αναχώρησης 20 kV θα υποστηρίζει τη λειτουργία αυτόματου 

επανακλεισίματος (ANSI: 79) με τουλάχιστον τέσσερις (4) εντολές επανακλεισίματος. 

Μόλις διεγερθεί κάποιο από τα ενεργοποιημένα στοιχεία προστασίας υπερέντασης 

φάσεων ή γης και δοθεί εντολή πτώσης προς τον αντίστοιχο Α/Δ αναχώρησης 20 kV, 

γίνεται εκκίνηση της λειτουργίας αυτόματης επαναφοράς. Ύστερα από την παρέλευση 

χρονικού διαστήματος, το οποίο θα μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη, η ΨΜΕΠ θα 

εκδίδει αυτόματα εντολή κλεισίματος προς τον Α/Δ αναχώρησης 20 kV. Εάν το σφάλμα 

παραμένει και ο Α/Δ πάρει πάλι εντολή πτώσης, ένα δεύτερο προγραμματιζόμενο 

χρονικό διάστημα θα πρέπει να παρέλθει και η ΨΜΕΠ αυτόματα θα εκδώσει εκ νέου 

εντολή κλεισίματος προς τον Α/Δ. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται εφόσον 

υπάρχει ενεργό σφάλμα στην εναέρια γραμμή και δεν έχει λήξει ο αριθμός τον 

ενεργοποιημένων εντολών επανακλεισίματος. Σε περίπτωση που το σφάλμα είναι 

μόνιμο και έχουν εκδοθεί όλες οι ενεργοποιημένες εντολές επανακλεισίματος, η 

λειτουργία αυτόματης επαναφοράς οδηγείται σε κατάσταση «δέσμευσης», κατά την 

οποία η ΨΜΕΠ δεν θα εκδίδει άλλη εντολή κλεισίματος προς τον Α/Δ της αναχώρησης 

20 kV. Για επαναφορά της λειτουργίας αυτόματου επανακλεισίματος σε κατάσταση 



 

 

 

61  

«ηρεμίας», η ΨΜΕΠ θα πρέπει να βλέπει τον Α/Δ σε θέση «κλειστός» και να έχει 

παρέλθει χρονικό διάστημα, το οποίο θα μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από τον χρήστη. 

Τα στοιχεία υπερέντασης φάσεων και γης σταθερού χρόνου («στιγμιαία») θα πρέπει 

να μπορούν να τίθενται αυτόματα εκτός κατά την πρώτη επαναφορά. 

Η λειτουργία αυτόματου επανακλεισίματος θα μπορεί να ενεργοποιείται και να 

απενεργοποιείται μέσω κομβίων ενσωματωμένων στην πρόσοψη της ΨΜΕΠ. Επίσης, 

θα προγραμματιστούν αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες στις οποίες θα φαίνεται εάν η 

εν λόγω λειτουργία είναι εντός ή εκτός. 

Προστασία απόρριψης φορτίου από υποσυχνότητα 

Στην εκάστοτε ΨΜΕΠ Α/Δ αναχώρησης 20kV θα ενσωματωθεί η προστασία απόρριψης 

φορτίου από υποσυχνότητα (ANSI: 81U). 

Η ΨΜΕΠ θα λαμβάνει μέτρηση τάσης από τους Μ/Σ τάσης στην πλευρά των 20 kV του 

Μ/Σ Ισχύος, με τον τρόπο που έχει περιγραφεί στην ενότητα 4.2.4.   

Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τέσσερα (4) ανεξάρτητα στάδια για 

την προστασία της υποσυχνότητας, και σε περίπτωση που κάποιο από τα 

ενεργοποιημένα στάδια διεγερθεί θα εκδίδεται εντολή πτώσης προς το πηνίο 

ανοίγματος του αντίστοιχου Α/Δ της αναχώρησης 20 kV. 

Μέσω κομβίων ενσωματωμένων στην πρόσοψη της εκάστοτε ΨΜΕΠ, θα μπορεί να 

ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται η αυτόματη επαναφορά από υποσυχνότητα. 

Με αυτό τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής για την ένταξη της 

συγκεκριμένης αναχώρησης 20 kV στο αυτοματοποιημένο σύστημα επανα-

τροφοδοτήσεων μετά την ανάκαμψη της συχνότητας του συστήματος. Επίσης, θα 

προγραμματιστούν αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες στις οποίες θα φαίνεται εάν η εν 

λόγω λειτουργία είναι εντός ή εκτός. 

Γενικές σημάνσεις 

Γενικά, στις ΨΜΕΠ των αναχωρήσεων 20 kV θα ενσωματωθούν όλες οι υφιστάμενες 

σημάνσεις από τον Α/Δ της εκάστοτε πύλης (αφόρτιστα ελατήρια, επιτήρηση πηνίων 

πτώσης, κτλ) και θα οδηγούνται σε αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 4.2.1.5, επί της πρόσοψης κάθε ΠΕΠ 

Αναχωρήσεων, θα εγκατασταθεί για κάθε πύλη αναχώρησης ΜΤ, ένα κομβίο 

επείγοντος ανοίγματος (emergency button), το οποίο θα δίνει εντολή ανοίγματος προς 

τον αντίστοιχο Α/Δ ΜΤ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιεραρχικά επίπεδα ελέγχου. 

Τα εν λόγω κομβία θα καλύπτονται από κατάλληλο προστατευτικό καπάκι για την 

αποφυγή ανεπιθύμητων χειρισμών.  

 

4.3.4 Πίνακας Ελέγχου & Προστασίας Πυκνωτών 

Ο Πίνακας Προστασίας της νέας βαθμωτής συστοιχίας πυκνωτών (QC) θα 

περιλαμβάνει μία ΨΜΕΠ ως Η/Ν υπερέντασης φάσεων και γης, καθώς και μία ΨΜΕΠ 

ασυμμετρίας κόμβου πυκνωτών. 

Ειδικότερα, η ΨΜΕΠ υπερέντασης λαμβάνει ως είσοδο τις εντάσεις του δευτερεύοντος 

των Μ/Σ εντάσεως (400/5 Α) και παρέχει προστασία υπερέντασης φάσεων και γης, 

σταθερού και αντιστρόφου χρόνου (ANSI: 50/51, 50G/51G), υποστηρίζοντας κατ’ 

ελάχιστον δύο (2) στάδια σταθερού χρόνου και ένα (1) στάδιο αντιστρόφου χρόνου. 

Σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, το  πηνίο ανοίγματος του διακόπτη της πύλης 

πυκνωτών (Ρ335) οδηγείται σε πτώση.  

Η εν λόγω ΨΜΕΠ θα ενσωματώνει επίσης προστασίες υπότασης και υπέρτασης 

σταθερού χρόνου (ANSI: 27/59), υποστηρίζοντας κατ’ ελάχιστον δύο (2) στάδια για 

το κάθε στοιχείο προστασίας. Θα λαμβάνει μέτρηση τάσης από τους Μ/Σ τάσεως στην 
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πλευρά των 20 kV του Μ/Σ Ισχύος, με τον τρόπο που έχει περιγραφεί στην ενότητα 

4.2.4. Σε περίπτωση που διεγερθεί κάποιο από τα ενεργοποιημένα στοιχεία 

προστασίας, η ΨΜΕΠ θα εκδίδει εντολή πτώσης προς το πηνίο ανοίγματος του Α/Δ της 

πύλης πυκνωτών 20 kV (Ρ335). 

Αντίστοιχα, η ΨΜΕΠ ασυμμετρίας ρεύματος, τροφοδοτείται από το δευτερεύον των 

Μ/Σ εντάσεως (40/5 Α) στον κοινό κόμβο των βαθμίδων πυκνωτή και ενσωματώνει 

προστασίες υπερέντασης φάσεων σταθερού και αντιστρόφου χρόνου (ANSI: 50/51), 

υποστηρίζοντας κατ’ ελάχιστον δύο (2) στάδια σταθερού χρόνου και ένα (1) στάδιο 

αντιστρόφου χρόνου. Ειδικότερα, παρέχει σήμανση με την απώλεια μίας μονάδας 

πυκνωτή στην αντίστοιχη βαθμίδα και πτώση του Α/Δ με την απώλεια δύο μονάδων 

πυκνωτή στην ίδια βαθμίδα. Διευκρινίζεται ότι η προστασία ασυμμετρίας ρεύματος 

κόμβου θα περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα τίθεται εκτός η βαθμίδα 

πυκνωτών που παρουσιάζει σφάλμα, ενώ στο δεύτερο στάδιο θα τίθεται εκτός ο Α/Δ 

του συγκροτήματος πυκνωτών (Ρ335), εφόσον δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της εν 

λόγω βαθμίδας από το πρώτο στάδιο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα τίθεται εκτός το 

συγκρότημα πυκνωτών με σφάλμα μίας και μόνο βαθμίδας. Επισημαίνεται ότι 

απαιτείται ανεξάρτητη σήμανση των δύο επιπέδων ασυμμετρίας ανά βαθμίδα 

πυκνωτών.  

Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι δοκιμές των Η/Ν 

υπερέντασης και των Η/Ν ασυμμετρίας ρεύματος θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών ΔΔ-ΔΕΕΔ/417 (και του φύλλου αλλαγών Νο.1) και TD-40/3 

αντίστοιχα. Οι νέες ΨΜΕΠ που θα εγκατασταθούν θα πληρούν τα χαρακτηριστικά που 

έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην ενότητα 4.2.2.2 και θα διαθέτουν τουλάχιστον δέκα 

(10) ψηφιακές εισόδους και έντεκα (11) ψηφιακές εξόδους. 

Επιπρόσθετα, θα υπάρξει πρόβλεψη για τη μελλοντική εγκατάσταση συστήματος 

αυτομάτου ελέγχου των βαθμίδων του συγκροτήματος των πυκνωτών, ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα, μέσω δισταθούς Η/Ν, να δίνεται από έξοδο της ΨΜΕΠ εντολή 

για χειροκίνητη λειτουργία των βαθμίδων (απενεργοποίηση του αυτοματισμού 

ένταξης βαθμίδων πυκνωτών), όταν η ΨΜΕΠ είναι σε θέση "Remote", δηλαδή ο 

χειρισμός γίνεται είτε από το ΨΣΕ ή από το ΠΚΔ. 

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός του Πίνακα Προστασίας Πυκνωτών θα πρέπει να είναι 

σύμφωνος με τις ακόλουθες βασικές λειτουργικές απαιτήσεις: 

 Το άνοιγμα του κεντρικού Α/Δ (Ρ-335) της συστοιχίας των πυκνωτών πρέπει να 

προκαλεί και το άνοιγμα όλων των διακοπτών φορτίου των βαθμίδων. 

 Σε περίπτωση ανοίγματος του Ρ-335 ή/και των διακοπτών βαθμίδων, δεν θα 

πρέπει να επιτρέπεται το επανακλείσιμό τους πριν παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος 

εκφόρτισης των πυκνωτών. Η λειτουργία αυτή θα υλοποιείται είτε μέσω της ΨΜΕΠ 

είτε με τη χρήση κατάλληλων χρονικών relays 0-10 min. Κατά τη διάρκεια της 

χρονοκαθυστέρησης θα αναβοσβήνει ενδεικτική λυχνία είτε ανεξάρτητη επί της 

πρόσοψης του ΠΕΠ ή επί της ΨΜΕΠ. 

 Οι εντολές ανοίγματος και κλεισίματος προς τους διακόπτες βαθμίδων (είτε τοπικά 

μέσω κομβίου, είτε απομακρυσμένα) δεν πρέπει να είναι παλμοί, αλλά να διαρκούν 

συγκεκριμένο χρόνο, ώστε να επιτευχθεί το κλείσιμο/άνοιγμα όλων των πόλων 

των διακοπτών βαθμίδων, δεδομένου ότι ο χειρισμός των διακοπτών γίνεται με 

κινητήρα. Η λειτουργία αυτή θα υλοποιείται είτε μέσω της ΨΜΕΠ είτε μέσω 

κατάλληλων χρονικών relays 0-15 sec. 

 Στον Πίνακα Ελέγχου & Προστασίας θα οδηγούνται και οι δύο καταστάσεις (ON-

OFF) της κάθε βαθμίδας. 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, ο Ανάδοχος θα μεταφέρει και θα εγκαταστήσει στο νέο 

κτίριο ελέγχου τον Πίνακα Ελέγχου και Προστασίας Πυκνωτών ΜΤ (315Q) για τις 

υφιστάμενες συστοιχίες πυκνωτών στους ζυγούς των Μ/Σ Νο1 και Νο2. Ο εν λόγω 

πίνακας χρειάζεται να ανασυρματωθεί για τη σύνδεση με το ΨΣΕ του Υ/Σ.  
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4.3.5   ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όλα τα κυκλώματα προστασίας και ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 

τους, θα δοκιμαστούν ενδελεχώς προκειμένου να διαπιστωθεί η σωστή συρμάτωση 

των συσκευών και εύρυθμη και άρτια λειτουργία τους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δοκιμές που θα εκτελεστούν επί τόπου του 

έργου: 

■ Έλεγχος κυκλωμάτων, συσκευών, διατάξεων Η/Ν προστασίας 

■ Έλεγχος συσφίξεων, μονώσεως και συνέχειας κυκλωμάτων 

■ Έλεγχος ρύθμισης Η/Ν με δευτερογενή τροφοδότηση 

■ Έλεγχος κυκλωμάτων πτώσεων και επανοπλισμών 

■ Έλεγχος σημάνσεων 

■ Έλεγχος κλάσης ακριβείας όλων των ενδεικτικών-καταγραφικών οργάνων και 

των μετρητών ενέργειας 

■ Μετρήσεις αντίστασης βρόχου σε όλα τα κυκλώματα Μ/Σ έντασης. 

■ Ρυθμίσεις Η/Ν προστασίας με δεδομένα που θα παρασχεθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ 

και έλεγχοι της ορθής, ακριβούς και αξιόπιστης ανταπόκρισης των Η/Ν στις 

παραπάνω ρυθμίσεις. 

■ Δοκιμές σφαλμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η τιμή 

του ρεύματος που διεγείρει κάθε Η/Ν. Όπου αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί με 

πρωτεύουσα έγχυση, η σχετική δοκιμή θα γίνει με δευτερεύουσα έγχυση 

εφαρμοζόμενη στην καλωδίωση που γειτνιάζει τον Μ/Σ έντασης. 

■ Δοκιμές δευτερεύουσας έγχυσης σε όλους τους ηλεκτρονόμους ΕΡ 

χρησιμοποιώντας τάση και ρεύμα ημιτονοειδούς κυματομορφής και κατάλληλης 

βιομηχανικής συχνότητας. 

■ Δοκιμές και έλεγχος τουλάχιστον σε δύο σημεία, των χαρακτηριστικών 

μαγνήτισης όλων των μετασχηματιστών έντασης προκειμένου να συγκριθούν με 

τις εκτιμώμενες από τον κατασκευαστή καμπύλες σχεδιασμού και να διαπιστωθεί 

η καταλληλότητα τους για τη χρήση που προορίζονται. Ειδικές μετρήσεις θα 

διεξαχθούν προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι ο πυρήνας είναι πλήρως 

απομαγνητισμένος πριν την έναρξη της δοκιμής. 

■ Δοκιμές τοπικής πρωτεύουσας έγχυσης ώστε να καθοριστεί η σχέση 

μετασχηματισμού και η πολικότητα των Μ/Σ έντασης σε μία ομάδα και να 

αποδειχτεί η ομοιότητα των Μ/Σ έντασης με ίδιο λόγο μετασχηματισμού. 

Δοκιμές συνολικής τριφασικής πρωτεύουσας έγχυσης προκειμένου να αποδειχθεί η 

ορθότητα των συνδέσεων των ομάδων Μ/Σ έντασης και των συνεργαζόμενων Η/Ν. 
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4.4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΤ 

Οι Πίνακες χαμηλής τάσης που αποτελούν αντικείμενο μελέτης, προμήθειας και 

εγκατάστασης από την πλευρά του Αναδόχου είναι οι Πίνακες βοηθητικών παροχών 

ΣΡ και ΕΡ, καθώς και ο Φορτιστής της συστοιχίας συσσωρευτών, οι οποίοι θα 

εγκατασταθούν εντός του νέου κτιρίου ελέγχου, σύμφωνα με το σχέδιο 46708-5. 

4.4.1.   Πίνακας βοηθητικών παροχών Σ.Ρ. 

Ο Πίνακας βοηθητικών παροχών Σ.Ρ. (Πίνακας DC) θα διαθέτει τις απαραίτητες 

παροχές Σ.Ρ. για την τροφοδότηση των Πινάκων Ελέγχου και Προστασίας, καθώς και 

των κυκλωμάτων ελέγχου, προστασίας και σημάνσεων των διαφόρων στοιχείων του 

υπαίθριου εξοπλισμού του Υ/Σ (Μ/Σ, Α/Δ, Α/Ζ κλπ). Ο Πίνακας DC θα τροφοδοτείται 

με συνεχή τάση 110 V από δύο παροχές για την εξασφάλιση της απαιτούμενης 

εφεδρείας τροφοδότησης των νέων εγκαταστάσεων. Η πρώτη παροχή θα προέρχεται 

από το νέο σύστημα φορτιστών-συσσωρευτή, ενώ η δεύτερη από τον υφιστάμενο 

Πίνακα DC του ΑΔΜΗΕ, εντός του κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ. Μεταξύ των δύο εισόδων 

του Πίνακα DC, θα υπάρχει σύστημα χειροκίνητης μεταγωγής. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων για την τροφοδοσία του Πίνακα από το 

υφιστάμενο κτίριο ελέγχου του ΚΥΤ στο νέο κτίριο πινάκων ελέγχου αποτελεί 

υποχρέωση του Αναδόχου. Ενδεικτική όδευση των καλωδίων παροχής του Πίνακα DC 

απεικονίζεται στο σχέδιο της Γενικής Διάταξης ΕΠΜ 46708-2. Τα καλώδια παροχής ΧΤ 

θα οδεύσουν θαμμένα στο χώμα εντός πλαστικού σωλήνα, διατομής κατ’ ελάχιστον 

Φ100. 

Ο Πίνακας DC θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα κυκλώματα επιτήρησης των διαφόρων 

παροχών, εκδίδοντας τις κατάλληλες προειδοποιητικές σημάνσεις (πολυκαρτελίνα 

σημάνσεων επί του πίνακα DC) στις διάφορες μη κανονικές καταστάσεις (απώλεια των 

παροχών ελέγχου, προστασίας και σημάνσεων, ανωμαλία αυτόματου φορτιστή, 

διαρροή Σ.Ρ. του πίνακα DC). Οι παραπάνω σημάνσεις θα στέλνονται και στο ΨΣΕ του 

Υ/Σ, μέσω των ΨΜΕΠ. 

 

4.4.2.   Πίνακας βοηθητικών παροχών Ε.Ρ. 

Ο Πίνακας βοηθητικών παροχών Ε.Ρ. (Πίνακας AC) θα τροφοδοτείται από τον 

υφιστάμενο Πίνακα AC εντός του υφιστάμενου κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ με δύο 

παροχές 400 V AC. Για τον λόγο αυτό, ο Πίνακας θα διαθέτει δύο διακόπτες εισόδου, 

με κατάλληλη μηχανική μανδάλωση, ώστε να απαγορεύεται το ταυτόχρονο κλείσιμο 

των διακοπτών. Μεταξύ των δύο εισόδων του νέου Πίνακα ΕΡ, θα υπάρχει σύστημα 

αυτόματης μεταγωγής. Ο Πίνακας AC θα διαθέτει τις απαραίτητες παροχές Ε.Ρ. για 

θέρμανση, φωτισμό, μετρήσεις, ρευματοδότες, καθώς και για την τροφοδότηση του 

Πίνακα DC, του φορτιστή συσσωρευτών, των Μ/Σ ισχύος (ανεμιστήρες και κινητήρας) 

και του Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου (ΨΣΕ).  

Θα περιλαμβάνει επίσης τα απαραίτητα κυκλώματα επιτήρησης των διαφόρων 

παροχών, εκδίδοντας τις κατάλληλες προειδοποιητικές σημάνσεις (πολυκαρτελίνα 

σημάνσεων επί του πίνακα ΑC) στις διάφορες μη κανονικές καταστάσεις (γενική 

απώλεια AC, απώλειες θέρμανσης, φωτισμού, φορτιστή). Οι παραπάνω σημάνσεις θα 

στέλνονται και στο ΨΣΕ του Υ/Σ, μέσω των ΨΜΕΠ. Η προμήθεια και εγκατάσταση των 

καλωδίων για την τροφοδοσία του Πίνακα από το υφιστάμενο κτίριο ελέγχου του ΚΥΤ 

στο νέο κτίριο πινάκων ελέγχου αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Ενδεικτική 

όδευση των καλωδίων παροχής του Πίνακα AC απεικονίζεται στο σχέδιο της Γενικής 

Διάταξης ΕΠΜ 46708-2, ενώ για την είσοδο των καλωδίων στο κτίριο ελέγχου του 

ΚΥΤ, θα διανοιχτεί μία οπή 0.50 x 0.20 x 0.25 m. Τα δύο καλώδια παροχής ΧΤ του 

Πίνακα ΕΡ θα οδεύσουν θαμμένα στο χώμα εντός δύο πλαστικών σωλήνων, διατομής 
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Φ160 (κάθε καλώδιο στη δική του σωλήνα), ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη 

δυνατή εφεδρεία στην τροφοδότηση των νέων εγκαταστάσεων. 

Επισημαίνεται ότι η τροφοδοσία 110 V DC και 400 V AC των Πινάκων Ελέγχου και 

Προστασίας των Μ/Σ ισχύος (οι οποίοι βρίσκονται εντός των οικίσκων Ρ115 και Ρ130) 

θα εξασφαλίζεται αντίστοιχα από τους Πίνακες DC και AC εντός του νέου κτιρίου 

ελέγχου. Τα απαιτούμενα καλώδια των συνδέσεων θα εγκατασταθούν εντός 

εγκιβωτισμένων πλαστικών σωλήνων. Ενδεικτική όδευση των καλωδίων απεικονίζεται 

στο σχέδιο 46708-2 της Γενικής Διάταξης ΕΠΜ. 

 

4.4.3.  Φορτιστής συσσωρευτών 

Ο φορτιστής συσσωρευτών χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση των φορτίων Σ.Ρ. 

του Υποσταθμού υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, καθώς και για την παροχή 

ισχύος για τη φόρτιση των συσσωρευτών, που είναι συνδεδεμένοι παράλληλα με το 

φορτιστή. Ο φορτιστής τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση 400 V και παράγει 

συνεχή τάση 110 V, ενώ αποτελείται από ελεγχόμενη τριφασική πλήρη 6-παλμική 

ανορθωτική γέφυρα θυρίστορ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο φορτιστής θα είναι 

σχεδιασμένος για διπλή λειτουργία φόρτισης (συντηρητική και ταχεία φόρτιση), με 

την ταχεία φόρτιση να επιλέγεται αυτόματα και χειροκίνητα. Σε περίπτωση που 

παρατηρηθεί έλλειψη τάσης εισόδου, τάση εκτός ορίων ή εσωτερικό σφάλμα στο 

φορτιστή, ο συσσωρευτής θα συνδεθεί απευθείας στο φορτίο (λειτουργία εκφόρτισης 

συσσωρευτή).  

Ο εξοπλισμός του φορτιστή θα τοποθετηθεί εντός πίνακα εσωτερικού χώρου, 

κατάλληλου για στήριξη επί του δαπέδου, ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός του νέου 

κτιρίου ελέγχου. Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του φορτιστή 

συσσωρευτών θα πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής TD-87L/1. 

Οι επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές, σε περίπτωση απώλειας του εναλλασσόμενου 

ρεύματος, αναλαμβάνουν αυτόματα την απαραίτητη τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος 

για την τροφοδότηση των κυκλωμάτων ελέγχου και έκτακτης ανάγκης του 

Υποσταθμού (σημάνσεις, προστασία, εφεδρική τροφοδοσία του εξοπλισμού, φωτισμός 

έκτακτης ανάγκης). Οι συσσωρευτές θα αποτελούνται από επαναφορτιζόμενα στοιχεία 

νικελίου-καδμίου (Ni-Cd), ενώ κάθε συσσωρευτής 110 V θα περιέχει συνολικά 92 

στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά, με ονομαστική τάση στοιχείου 1.2 V. Τα στοιχεία θα 

χαρακτηρίζονται από χαμηλό (αργό) ρυθμό εκφόρτισης, ενώ η μέθοδος φόρτισης θα 

είναι ταχεία και συντηρητική, ανάλογα με τις συνθήκες.  

Τα χαρακτηριστικά των συσσωρευτών θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους των 

προδιαγραφών της TD-86L/1, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:  

 Ο αριθμός στοιχείων ανά συσσωρευτή 110 V, συνδεδεμένων σε σειρά, να είναι 

92. 

 Τύποι “monobloc" με τέσσερα (4) στοιχεία κατά μέγιστο γίνονται επίσης 

αποδεκτοί. 

 Διαγράφεται η παράγραφος 8 της ενότητας ΧΙ: «Ανταλλακτικά αποτελούμενα 

από πέντε (5) στοιχεία 1.2 V / (C5), άδεια και αφόρτιστα, με τους μονωτήρες 

καουτσούκ.». 

Η χωρητικότητα των συσσωρευτών θα είναι κατάλληλη να εξυπηρετήσει τη λειτουργία 

του εξοπλισμού του Υ/Σ τουλάχιστον για 8 ώρες, ακόμα και σε περίπτωση πλήρους 

διακοπής της φόρτισής τους. Στο τέλος του διαστήματος των 8 ωρών η τάση των 

συσσωρευτών μετρούμενη στους ζυγούς του πίνακα διανομής δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη του 90% της ονομαστικής τιμής. 

Ο Ανάδοχος θα υπολογίσει με ακρίβεια και λεπτομέρεια τη χωρητικότητα των 

συσσωρευτών και τα ονομαστικά χαρακτηριστικά του αντίστοιχου φορτιστή 



 

 

 

66  

λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες απαιτήσεις και όλα τα φορτία που θα 

εξυπηρετηθούν στον Υ/Σ. Οι σχετικές αναλυτικές μελέτες θα υποβληθούν στον 

ΔΕΔΔΗΕ για έγκριση πριν την έναρξη της κατασκευής. 

Tα παρακάτω μεγέθη θα ληφθούν υπόψη για τη σχεδίαση: 

 Ονομαστική τάση συσσωρευτή (προς φορτίο):     Un = 110 V, 

 Μέγιστη αποδεκτή τιμή τάσης φορτίου:               120 % Un, 

 Ελάχιστη αποδεκτή τιμή τάσης φορτίου:     90 % Un, 

 Ελάχιστη χωρητικότητα συσσωρευτών (C5):     200 Αh (στους 20 °C ± 5 °C 

απόδοση σε πλήρη φόρτιση με σταθερό ρεύμα φόρτισης)  

Για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και μόνο, να θεωρηθεί ενδεικτική χωρητικότητα 

συσσωρευτών (C5): 200 Ah. 

 

4.4.4.  Γενικές απαιτήσεις πινάκων 

Όλοι οι Πίνακες του έργου θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 61439 1&2 

και την προδιαγραφή SS-44/1, αυτοστήρικτοι επί του δαπέδου, κατασκευασμένοι 

από στραντζαριστή λαμαρίνα, ικανή να αντέχει από μηχανικής απόψεως οποιοδήποτε 

σφάλμα μπορεί να εκδηλωθεί στο εσωτερικό τους. Ανάλογη μηχανική προστασία 

πρέπει να παρέχει και η πόρτα των πινάκων. Όλοι οι πίνακες θα είναι βαθμού 

προστασίας ΙΡ-31. 

Όλοι οι Πίνακες θα σχεδιασθούν και θα κατασκευασθούν με επαρκή χώρο για την 

εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την επέκταση του Υ/Σ και με 

επιπλέον ελεύθερο χώρο 20%. Η σχεδίαση και κατασκευή των πινάκων πρέπει να 

επιτρέπει ευχερή προσπέλαση σε όλες τις συσκευές και τις συνδέσεις καλωδίων στο 

εσωτερικό τους για λόγους αντικατάστασης στοιχείων, επέκτασης ή συντήρησης, ενώ 

δεν θα γίνει αποδεκτή η τοποθέτηση διπλών οριολωρίδων. Επιπλέον όσες οριολωρίδες 

προορίζονται για σύνδεση εξωκείμενων καλωδίων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος των 

πινάκων και πιο συγκεκριμένα μέχρι ύψους 70 cm από το δάπεδο του Υ/Σ. Με τον 

παραπάνω περιορισμό και εφόσον η κατασκευή των πινάκων το επιτρέπει, 

προτείνουμε την τοποθέτηση οριολωρίδων για σύνδεση εξωκείμενων καλωδίων και 

στα πλαϊνά τοιχώματα των πινάκων. Τα πλαϊνά τοιχώματα πρέπει να επιτρέπουν τη 

διέλευση καλωδίων από τους διπλανούς πίνακες μέσω προδιαμορφωμένων θυρίδων 

ελάχιστου μεγέθους 40 cm x 20 cm. Οι εν λόγω θυρίδες θα είναι τοποθετημένες 5 cm 

κάτω από την οροφή των πινάκων. Επιπλέον, οι πίνακες πρέπει να διαθέτουν 

οριολωρίδα είκοσι θέσεων (κλεμμών) για τον τερματισμό καλωδίων διατομής 10 mm2, 

τοποθετημένη στην οροφή τους. 

Σε όλους τους πίνακες θα τοποθετηθούν πινακίδες σύμφωνα με τα ενδεικτικά σχέδια, 

σχετικά με την ονομασία κάθε πύλης, όπως αυτές παρουσιάζονται στο συνημμένο 

μονογραμμικό σχέδιο και κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ μετά την ανάθεση. 
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4.5 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΨΣΕ) 

4.5.1   ΓΕΝΙΚΑ 

Το Ψηφιακό Σύστημα Προστασίας και Ελέγχου του Υ/Σ θα αποτελείται από τα IEDs, 

τα Ethernet Switches και την RTU. Παρακάτω αναλύονται οι προτεινόμενες 

αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα επικοινωνίας για το ΨΣΕ, καθώς και οι απαιτήσεις για 

την RTU, το δίκτυο δεδομένων, τα IEDs και τα Ethernet Switches.  

4.5.2   ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η αρχιτεκτονική του δικτύου επικοινωνίας του Υ/Σ θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα IEC 61850-90-4/2013 και IEC 62439 και το πρωτόκολλο δικτύου PRP 

(Parallel Redundancy Protocol). Το πρωτόκολλο PRP ορίζει την ύπαρξη δυο 

ανεξάρτητων, φυσικά απομονωμένων δικτύων (LAN A, LAN B), τα οποία λειτουργούν 

παράλληλα. Οι συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία του πρωτοκόλλου PRP 

(Dual Attached Nodes-DAN) συνδέονται και στα δύο LAN και μεταδίδουν σε αυτά 

ταυτόχρονα το ίδιο frame μέσω δύο διαφορετικών NICs (Network Interface Cards), 

οι οποίες όμως μοιράζονται την ίδια διεύθυνση MAC.  

Η τοπολογία του δικτύου PRP απεικονίζεται στο σχέδιο 46708-9 του Τεύχους ΣΤ’. 

Ειδικότερα, θα τοποθετηθούν δύο Managed Ethernet Switches (LAN A, LAN B) σε κάθε 

Πίνακα Ελέγχου & Προστασίας Μ/Σ και θα σχηματιστεί ένας δακτύλιος (ring) μεταξύ 

των Ethernet Switches του κάθε LAN. Για την αποφυγή των ατέρμονων βρόχων που 

δημιουργεί ο δακτύλιος στο δίκτυο Ethernet, απαιτείται η χρήση του πρωτοκόλλου 

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Το πρωτόκολλο PRP εξασφαλίζει μηδενικό 

χρόνο αποκατάστασης του δικτύου επικοινωνίας του Υ/Σ, καθώς σε ενδεχόμενη 

απώλεια σύνδεσης μιας DAN συσκευής με ένα από τα δυο LAN, η συσκευή εξακολουθεί 

να επικοινωνεί με το δίκτυο του Υ/Σ μέσω του άλλου LAN. Η συγκεκριμένη τοπολογία 

επιβάλλει όλα τα IEDs, καθώς και η RTU να διαθέτουν δύο τουλάχιστον θύρες Ethernet 

(κατάλληλου φυσικού μέσου σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε επόμενη ενότητα), 

να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο IEC 62439-3 PRP και να λειτουργούν ως DAN. 

Η επιτήρηση της υγείας του δικτύου του Υ/Σ θα πραγματοποιείται από την RTU σε 

συνεργασία με τα Ethernet Switches. Η RTU θα πρέπει να επιτηρεί τις συνδέσεις 

δικτύου με τα IEDs τόσο σε επίπεδο εφαρμογής (Application Layer) όσο και σε επίπεδο 

ζεύξης δεδομένων (Data Link Layer): 

1. Η RTU θα επιτηρεί την υγεία των ζεύξεων με τα IEDs σε επίπεδο εφαρμογής μέσω 

εσωτερικού μηχανισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο IEC 61850.  

2. Η επιτήρηση των συνδέσεων με τα IEDs σε επίπεδο ζεύξης δεδομένων θα 

πραγματοποιείται μέσω των Ethernet Switches. Τα Ethernet Switches θα 

αποστέλλουν στην RTU πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των θυρών όπου 

συνδέονται τα IEDs, μέσω πρωτοκόλλου IEC 61850 ή MODBUS ή SNMP (εφόσον 

αυτό υποστηρίζεται από την RTU). Εναλλακτικά και εφόσον οι IEDs διαθέτουν 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των θυρών Ethernet σε Logical Nodes 

του IEC 61850, τότε η επιτήρηση των συνδέσεων σε επίπεδο ζεύξης δεδομένων 

θα υλοποιείται από την RTU χωρίς τη μεσολάβηση των Ethernet Switches. 

 

4.5.3   ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ο ψηφιακός εξοπλισμός (Η/Ν προστασίας, μονάδες ελέγχου, μεταγωγείς δικτύου 

κ.λ.π.) θα διασυνδέεται στο δίκτυο IEC 61850 με πολύτροπες γυάλινες οπτικές ίνες. 

Χάλκινες συνδέσεις στο δίκτυο προστασίας και ελέγχου θα επιτρέπονται μόνο μετά 

από σχετικό αίτημα και κατόπιν έγγραφης αποδοχής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε 

γενικές γραμμές, για τη σύνδεση των επιμέρους συσκευών στο δίκτυο του Υ/Σ και 
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εφόσον όλες οι συσκευές βρίσκονται στον ίδιο χώρο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

καλώδια χαλκού UTP CAT 6. Στις περιπτώσεις όπου οι προς διασύνδεση συσκευές 

βρίσκονται σε διαφορετικά κτήρια, η χρήση οπτικών ινών είναι απαραίτητη. 

Οπτικές Ίνες 

Όλες οι συνδέσεις των επιμέρους συσκευών του δικτύου που θα υλοποιούνται μέσω 

οπτικών ινών θα γίνονται με χρήση πολύτροπων οπτικών ινών (Multimode fiber 

optics) τύπου ΟΜ3, με διαστάσεις διαμέτρου πυρήνα 50 μm και εξωτερική διάμετρο 

της ίνας 125 μm. 

Οι οπτικές ίνες του κάθε ενός δικτύου (δίκτυο Α και δίκτυο Β) θα προέρχονται από 

διαφορετικά καλώδια με διαφορετικό χρωματισμό και θα οδεύουν εντός διαφορετικών 

διαδρομών εντός των πεδίων προστασίας/ελέγχου και ΨΣΕ και εντός διαφορετικών 

καναλιών καλωδίων. 

Οι οπτικές ίνες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με προστασία έναντι τρωκτικών. Τα 

καλώδια οπτικών ινών θα πρέπει να αντέχουν τις ακόλουθες θερμοκρασίες: 

-  Κατά τη λειτουργία: -25οC έως 70οC 

-  Κατά την αποθήκευση: -40οC έως 70οC 

Οι οπτικές ίνες θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονισμών IEC-60794-

1, IEC-60794-2 και να έχουν πιστοποιηθεί μέσω δοκιμών κατά IEC 60794-1-2, IEC 

60794-120, IEC 60794-1-21, IEC 60794-1-22, IEC 60794-1-23, IEC 60794-1-24. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να τερματίσει όλα τα ζεύγη οπτικών ινών (συμπεριλαμβανομένων 

και των εφεδρικών ζευγών) των καλωδίων οπτικών ινών που εισέρχονται ή εξέρχονται 

των πεδίων, σε κατάλληλα οπτικά «panels» 19’’ εντός των πεδίων (προστασίας και 

ελέγχου ή άλλα πεδία ΨΣΕ).  

Οπτικές ίνες που θα οδεύουν εντός πεδίου, θα είναι τύπου duplex (ZIP), με χρήση ως 

patch cord. Οπτικές ίνες που θα οδεύουν μεταξύ των πεδίων προστασίας, ελέγχου και 

ΨΣΕ θα είναι τύπου καλωδίου, με μεταλλική θωράκιση χαλύβδινων συρματιδίων 

(αντιτρωκτική προστασία), για όδευση εντός καναλιών - loose bufferd type/Single 

tube με δύο ζεύγη εφεδρικά ανά καλώδιο. 

Χάλκινα Καλώδια 

Όπου επιτρέπεται η σύνδεση χάλκινων καλωδίων επικοινωνίας, τα καλώδια ethernet 

θα είναι θωρακισμένα, τύπου Cat6 F/UTP AWG 23. 

Ο εξοπλισμός που συνδέεται με τα χάλκινα καλώδια θα είναι γειωμένος με το σύστημα 

γείωσης του Υ/Σ, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για όδευση εντός 

καναλιών - loose bufferd type/Single tube, με δύο ζεύγη εφεδρικά ανά καλώδιο. 

4.5.4  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η διασύνδεση των συσκευών ελέγχου και προστασίας και του εξοπλισμού ισχύος θα 

γίνεται με καλωδιώσεις απευθείας από τις βοηθητικές επαφές του εξοπλισμού αυτού 

και όχι ψηφιακά. 

Η επικοινωνία μεταξύ των συσκευών (ΨΜΕΠ, RTU, κλπ) στο δίκτυο του ΨΣΕ του Υ/Σ 

θα βασίζεται στη συλλογή πρωτοκόλλων IEC 61850. Ο έλεγχος του πρωτεύοντος 

εξοπλισμού θα πραγματοποιείται με τη διαδικασία επιλογής πριν τον χειρισμό («SBO») 

με ενισχυμένη ασφάλεια. 

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61850 part 7-4 οι λειτουργίες του Υ/Σ ορίζονται ως 

Logical Nodes (LNs). Τα LNs απαρτίζονται από Data Objects (DO) και αυτά από Data 

Attributes (DA). Οι πληροφορίες που διακινούνται με χρήση του πρωτοκόλλου IEC 

61850 δομούνται σε ομάδες (dataset). Τα Data Object & Data Attribute των LNs 

αποτελούν το δομικό στοιχείο των dataset. Τα datasets ανατίθενται σε κατάλληλα 

Reports και μηνύματα GOOSE σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα ακόλουθα εδάφια. 

Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τον ανάδοχο ώστε κάθε dataset να είναι μοναδικό 

και να περιέχει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το Report ή το μήνυμα GOOSE 
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που εξυπηρετεί. Επίσης κάθε dataset θα πρέπει να εξυπηρετεί ένα μόνο Report ή 

μήνυμα GOOSE.  Σε σχέση με τη διακίνηση των πληροφορίων διακρίνονται δυο είδη 

επικοινωνίας, οι οριζόντιες και οι κάθετες.  

Οι οριζόντιες επικοινωνίες βασίζονται στο πρωτόκολλο GOOSE (Generic Object 

Oriented Substation Event), χρησιμοποιούν το μοντέλο Publisher/Subscriber και 

πραγματοποιούνται με την εκπομπή multicast μηνυμάτων από ένα IED προς ένα 

σύνολο από IEDs. Τα μηνύματα αυτά περιέχουν ένα επιλεγμένο σύνολο δεδομένων, 

το οποίο ονομάζεται dataset. Οι οριζόντιες επικοινωνίες είναι χρονικά κρίσιμες και 

απαιτούν πολύ υψηλή ταχύτητα μετάδοσης σε συνδυασμό με πολύ υψηλή αξιοπιστία. 

Το πρωτόκολλο GOOSE χρησιμοποιεί 802.1Q VLAN tags, συνεπώς απαιτείται η 

δημιουργία κατάλληλων VLANs στα Ethernet Switches (VLAN segmentation) για την 

πολυεκπομπή των μηνυμάτων. Το πρωτόκολλο GOOSE θα χρησιμοποιηθεί μόνο για 

την επικοινωνία μεταξύ των ΨΜΕΠ και όχι για την επικοινωνία των IEDs με την RTU. 

Συστήνεται η χρήση διαφορετικού VLAN και Priority Tag (ΙΕΕΕ 802.1Q) για τα 

μηνύματα GOOSE ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν.  

Οι κάθετες επικοινωνίες αφορούν την επικοινωνία των IEDs με την RTU. Τα IEDs 

λειτουργούν ως servers, ενώ η RTU ως client στη συγκεκριμένη επικοινωνία, η οποία 

χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο MMS (Manufacture Message Specification). Το πρότυπο 

IEC 61850 διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς reporting, οι οποίοι αξιοποιούνται για τις 

κάθετες επικοινωνίες. Συγκεκριμένα, συστήνεται η χρήση static reporting και ο 

ορισμός ενός Buffered Report Control Block για τα ψηφιακά σήματα (ενδείξεις, 

σημάνσεις, καταστάσεις) και ενός Unbuffered Report Control Block για τα αναλογικά 

σήματα. Σε κάθε report ανατίθεται κατάλληλο dataset το οποίο περιέχει μόνο τις 

απαραίτητες για το report πληροφορίες. Για τα αναλογικά σήματα ιδιαίτερη σημασία 

έχει ο ορισμός του κατάλληλου deadband που ενεργοποιεί την εκπομπή του 

unbuffered report.  

Το communication model (τόσο για τις οριζόντιες όσο και για τις κάθετες 

επικοινωνίες), το VLAN segmentation καθώς και τα deadband θα καθοριστούν κατόπιν 

τεκμηριωμένης πρότασης του αναδόχου και έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ.  

Για τη μεταφορά αρχείων καταγραφών (COMTRADE – IEC 60255-24:2013) από τις 

ΨΜΕΠ θα χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο “MMS File Service” ή τα πρωτόκολλα “FTP” 

ή “SFTP” σύμφωνα με το IEC 61850-8-1. 

Η αντιστοίχιση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας θα υλοποιείται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα IEC 61850-8-1 και IEC 61850-80-1 (Αντιστοίχιση του IEC 61850 στο 

IEC 60870-5-101/104).   

Η διαμόρφωση του Υ/Σ σύμφωνα με το IEC 61850 περιγράφεται από τη γλώσσα SCL 

(Substation Configuration Language) και καταχωρείται σε αρχεία SCD. Στα αρχεία 

αυτά περιγράφεται το δίκτυο επικοινωνιών του Υ/Σ, η διαμόρφωση των ΨΜΕΠ, η ροή 

των δεδομένων στο δίκτυο, κλπ. Από το SCD αρχείο μπορούν να εξαχθούν τα CID 

αρχεία για κάθε IED. Το CID αρχείο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την 

μοντελοποίηση των πληροφορίων στο IEC61850 καθώς και το communication model 

για τον συγκεκριμένο IED. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στον ΔΕΔΔΗΕ το SCD 

αρχείο για κάθε Υ/Σ καθώς και τα CID αρχεία για κάθε IED. 

Για την επικοινωνία μεταξύ του ΨΣΕ και του ΠΚΕΔ ζητούνται τα ακόλουθα 

πρωτόκολλα: 

 IEC 60870-5-101 και IEC 60870-5-104 με ελάχιστη ταχύτητα μετάδοσης 19,2 

kbits/sec. Η αντιστοίχιση («mapping») των ως άνω πρωτοκόλλων θα ακολουθεί τα 

προβλεπόμενα στο IEC 61850-80-1. 

 Σε περίπτωση χρήσης του IEC 60870-5-104 (επικοινωνία TCP/IP), θα υπάρχει η 

δυνατότητα κρυπτογράφησης (IPsec, SSL/TLS, SSH, VPN). 
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4.5.5   ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των μεταγωγέων δικτύου δεδομένων 

(«Ethernet Switches») θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 

61850-3 και IEEE 1613. Θα είναι συσκευές βιομηχανικού τύπου, χωρίς κινητά μέρη, 

ικανές για λειτουργία σε συνθήκες περιβάλλοντος βιομηχανικού χώρου, με προστασία 

από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές χώρων Υ/Σ και με αδιάλειπτη τροφοδότηση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις: 

- Αντοχή σε θερμοκρασία κατά τη λειτουργία : -30 C έως + 70 C 

- Αντοχή σε Υγρασία : 5% έως 90% 

- Υποστήριξη πρωτοκόλλου PRP σύμφωνα με το IEC 62439-3 για την υλοποίηση 

τοπολογίας υψηλής διαθεσιμότητας 

- Θα είναι πιστοποιημένοι και πλήρως συμβατοί για χρήση σε ΨΣΕ με πρωτόκολλο 

επικοινωνίας IEC-61850. 

- Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1Q (VLAN Tagging). Υποστήριξη κατ'ελάχιστο 64 

ταυτόχρονων VLANs. Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς 

επανεκκίνηση του Switch. 

- Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p 

- Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d spanning-tree, IEEE 802.1s & ΙΕΕΕ 802.1w 

- Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1x 

- Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3ad (link aggregation). 

- Υποστήριξη ΝΤΡ και PTP για ακριβή και συνεπή χρονισμό. 

- Υποστήριξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κάθε πόρτας και «mac address 

based port security». 

- Θα διαθέτουν ασύγχρονη θύρα (console) τύπου RJ-45 για «out-of-band» 

διαχείριση («Configuration & Management») μέσω τερματικού 

- Υποστήριξη διαχείρισης απομακρυσμένα, μέσω «command line interface 

(telnet), web- based». 

- Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών («username/passwords») τόσο για τοπική 

όσο και απομακρυσμένη πρόσβαση. 

- Θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε Rack 19", είτε εκ κατασκευής είτε ως 

DIN Rail με χρήση κατάλληλου μηχανικού μετατροπέα για εγκατάσταση σε Rack 

19’’ (θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο) 

- Υποστήριξη SNMP v1, v2C, v3 

- Να υποστηρίζεται έλεγχος σε «broadcast» και «multicast storm» ανά θύρα. 

Οι δύο κεντρικοί μεταγωγείς δικτύου δεδομένων που θα εγκατασταθούν στο ΨΣΕ για 

την υλοποίηση των δύο ανεξάρτητων δικτύων Α και Β θα διαθέτουν επιπρόσθετα τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Θα υποστηρίζουν ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 10/100/1000 Mbps. 

- Θα διαθέτουν τον κατάλληλο αριθμό θυρών (copper/optical) ώστε να 

ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του έργου. Επιπλέον, για λόγους 

επεκτασιμότητας, θα διαθέτουν κατά 50% ελεύθερες θύρες για μελλοντική 

χρήση. Οι RJ45 θύρες θα φέρουν Auto-MDIX ικανότητα, auto negotiation speed 

και υποστήριξη αυτόματης Full/Half Duplex λειτουργίας (ΙΕΕΕ 802.3x). 

- Για τις οπτικές θύρες θα παραδοθούν όλοι οι απαραίτητοι κατάλληλοι οπτικοί 

μετατροπείς. 

- Θα έχουν διπλά τροφοδοτικά. 

- Θα διαθέτουν προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές χώρων Υ/Σ και θα 

    αντέχουν σε συνθήκες υψηλών απαιτήσεων (ruggedized type). 

Οι μεταγωγείς δικτύου δεδομένων κάθε πύλης (ή ζεύγους πυλών), οι οποίοι θα 
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συνδέονται ακτινικά με τους Η/Ν προστασίας και τη Μονάδα Ελέγχου (BCU) κάθε 

πύλης, θα διαθέτουν επιπρόσθετα τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Θα υποστηρίζουν ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 10/100/1000 Mbps. 

- Θα διαθέτουν τον κατάλληλο αριθμό θυρών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι 

απαιτήσεις του έργου. Επιπλέον, για λόγους επεκτασιμότητας θα διαθέτουν κατά 

20% ελεύθερες θύρες για μελλοντική χρήση. 

- Οι RJ45 θύρες θα φέρουν Auto-MDIX ικανότητα, auto negotiation speed και 

υποστήριξη αυτόματης Full/Half Duplex λειτουργίας (ΙΕΕΕ 802.3x). 

- Για τις οπτικές θύρες θα παραδοθούν όλοι οι απαραίτητοι κατάλληλοι οπτικοί 

μετατροπείς. 

- Θα διαθέτουν προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές χώρων Υ/Σ και θα 

αντέχουν σε συνθήκες υψηλών απαιτήσεων (ruggedized type). 

 

4.5.6  RTU 

Η RTU του Υ/Σ θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής 

ΔΔ/375 και επιπλέον, για να είναι σε θέση να ενταχθεί στο προτεινόμενο ΨΣΕ, θα 

πρέπει να πληροί και τις κάτωθι προϋποθέσεις:    

 Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας IEC 61850 για την ανταλλαγή 

δεδομένων με τα IEDs. To communication model θα βασίζεται σε static buffered & 

unbuffered reports τα οποία θα ενεργοποιεί η RTU για να λάβει τα δεδομένα από 

τα IEDs. 

 Να επιτηρεί την κατάσταση των συνδέσεων με τα IEDs τόσο σε επίπεδο εφαρμογής 

όσο και σε επίπεδο ζεύξης δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια 4.5.2 

του παρόντος. 

 Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο IEC 62439-3 PRP για τη διασύνδεση της με το 

δίκτυο δεδομένων του Υ/Σ.  

 Να διαθέτει κατάλληλα Ethernet Switches για τη διασύνδεση με το δίκτυο 

δεδομένων του Υ/Σ. Τα Ethernet Switches θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις της παραγράφου 4.5.5 και να διαθέτουν δυο (2) ηλεκτρικές θύρες 

Ethernet για τη διασύνδεση με την RTU και δυο θύρες Ethernet για τη διασύνδεση 

με το δίκτυο δεδομένων του Υ/Σ. Ο τύπος των θυρών ethernet (ηλεκτρικές ή 

οπτικές) για την διασύνδεση με τον Υ/Σ καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ενότητα 4.5.3. 

 Για λόγους εφεδρείας, η RTU να διαθέτει διπλούς CPU-servers που θα λειτουργούν 

παράλληλα σε σχήμα «hot stand-by configuration». 

 Από τη στιγμή που οι εντολές, καταστάσεις, σημάνσεις και μετρήσεις του Υ/Σ 

διακινούνται μέσω του ψηφιακού δικτύου επικοινωνίας των IEDs με την RTU, δεν 

απαιτείται το πλήθος των καρτών εισόδου (DI, AI) κι εξόδου (DO), καθώς και των 

transducers και των ρελέ της ενδιάμεσης καμπίνας, που προδιαγράφονται στην 

ΔΔ/375. Τα εν λόγω υλικά θα είναι σημαντικά μειωμένα, όσα χρειάζονται για τις 

ανάγκες των γενικών σημάτων του Υ/Σ και του συστήματος ΤΑΣ, με περιθώριο 

εφεδρείας 20%. Εναλλακτικά αντί καρτών εισόδου/εξόδου στην RTU, είναι 

αποδεκτή η χρήση bay-controller για τη διαχείριση των εν λόγω σημάτων και η 

επικοινωνία της με 61850 με την RTU. Σε κάθε περίπτωση το τελικό σχήμα 

υλοποίησης θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στον ΔΕΔΔΗΕ.  

4.5.7  ΧΡΟΝΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

Για τον χρονοσυγχρονισμό των συσκευών (IEDs, Ethernet Switches, κλπ) που 

συμμετέχουν στο δίκτυο επικοινωνίας του Υ/Σ, ως Master Clock ορίζεται η RTU. Ως 

πρωτόκολλο χρονοσυγχρονισμού χρησιμοποιείται το SNTP (Simple Network Time 
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Protocol), ονομαστικής ακρίβειας της τάξης του 1 ms (κλάση συγχρονισμού T1 κατά 

IEC 61850-5). Βάσει αυτής της υπηρεσίας, όλες οι συσκευές του δικτύου θα 

συγχρονίζονται και σε κάθε μήνυμα που δημιουργούν, θα ενθυλακώνουν και το 

στιγμιότυπο του χρόνου («time stamp»).  

Η RTU θα πρέπει να συγχρονίζει και τα δύο δίκτυα IEC 61850 (δίκτυο A και δίκτυο B) 

μέσω PRP (IEC 62439-3). 

 

4.5.8  ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ ΨΣΕ 

Οι ακόλουθες δοκιμές ρουτίνας και τύπου αφορούν σε όλες τις συσκευές των ΨΣΕ, 

για τις οποίες είναι εφαρμόσιμες. 

Μόνο μία δοκιμή σειράς αφορά στους πίνακες του συστήματος. Οι δοκιμές, οι οποίες 

απαιτούνται για όλους τους Η/Ν προστασίας, καθώς και για την RTU αναφέρονται στις 

σχετικές προδιαγραφές ή τεχνικές περιγραφές τους. 

Δοκιμές Σειράς 

Δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής 

συχνότητας κατά IEC-60255-5 

2 kV, 50 Hz, 1 min 

Δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητας 

δικτύου κατά IEC-61439-1 (για τους 

πίνακες μόνον) 

2 kV για τα βοηθητικά κυκλώματα 

τάσεως < 300 V. 

2.5 kV για τα βοηθητικά κυκλώματα 

τάσεως ≥ 300 V. 

Η δοκιμή θα εφαρμοστεί μεταξύ 

ενεργών μερών και του πλαισίου του 

Πίνακα για 1 s. 

Δοκιμές Τύπου 

Δοκιμή σε κρουστική τάση κατά IEC-

60255-5, όλα τα κυκλώματα, κλάση III 

5 kV αιχμή, 1.2 / 50 μs, 0.5 J,  

3 θετικοί και 3 αρνητικοί παλμοί ανά 

διαστήματα των 5 s. 

Δοκιμή υψηλής συχνότητας κατά IEC-

60255-22-1, κλάση III 

2.5 kV αιχμή, 1MHz, t = 15 μs,  

400 παλμοί/s, διάρκεια = 2 s. 

Δοκιμή ηλεκτροστατικής εκκένωσης 

κατά IEC-60255-22-2, κλάση III 

8 kV εκκένωση αέρος,  

4 kV εκκένωση επαφής,  

αμφότερες πολικότητες 

Δοκιμή ταχέων παροδικών κατά ΙEC-

60255-22-4, κλάση III 

2 kV, 5/50 ns, 5 Hz, μήκος παλμού 15 

ms,  

ρυθμός επανάληψης=300 ms, 

αμφότερες πολικότητες. 

Δοκιμή κραδασμών κατά IEC-60068-2-

6 

60 Hz to 150 Hz, επιτάχυνση 0.5 g,  

ρυθμός σάρωσης 10 οκτάβια/λεπτό,  

20 κύκλοι εντός 3 ορθογωνίων 

αξόνων. 

Δοκιμή διαταραχής εκπεμπόμενου 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου κατά IEC-

60255-22-3, κλάση ΙΙΙ 

10 V/m από 27 έως 500 MHz 

Δοκιμή αντοχής πεδίου σε από 30 έως 1000 MHz,  
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ραδιοπαρεμβολές κατά  

IEC-CISPR 22 

όριο κλάσης Β 

4.5.9  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι λέξεις οι οποίες θα εμφανίζονται στην οθόνη επί των μονογραμμικών 

διαγραμμάτων θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

Θα ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε το σύστημα να είναι επεκτάσιμο, με μελλοντική 

προσθήκη εάν χρειαστεί. Η βάση δεδομένων, αφού πρώτα δημιουργηθεί, θα πρέπει 

να δοθεί σε CD-ROMs. 

Λόγω της υλοποίησης του πρωτοκόλλου επικοινωνίας IEC-61850, θα πρέπει να 

εφαρμοσθούν τα παρακάτω: 

 Η ψηφιακή απεικόνιση (data model) των επικοινωνιών του Υ/Σ, όπως περιγράφεται 

στα SCD αρχεία, θα περιλαμβάνει απαραίτητα την πλήρη απεικόνιση του Υ/Σ και 

των μονάδων ελέγχου και των Η/Ν προστασίας (IEDs) σύμφωνα με το IEC-61850-

6. Οι απεικονίσεις αυτές θα διαμορφώνουν αντίστοιχα το τμήμα του υποσταθμού 

και το τμήμα των IEDs των SCD αρχείων. 

 Η απεικόνιση του Υ/Σ θα περιλαμβάνει την ονοματολογία όλων των αντικειμένων 

στα ιεραρχικά επίπεδα του Υ/Σ, τα επίπεδα τάσης, τις πύλες και τον εξοπλισμό κατ’ 

ελάχιστον. Οι Μ/Σ θα απεικονίζονται κάτω από το επίπεδο του Υ/Σ και θα 

περιλαμβάνουν τα τυλίγματά τους ως αντικείμενα. Οι ζυγοί θα μοντελοποιούνται 

ως ανεξάρτητες πύλες. Οι απαραίτητοι κόμβοι συνδεσιμότητας (connectivity nodes) 

θα απεικονίζονται και θα ονομάζονται, ώστε να απεικονίζεται η τοπολογία του Υ/Σ. 

 Το τμήμα του υποσταθμού (substation section) των αρχείων SCD θα απεικονίζει 

επίσης όλους τους απαραίτητους λογικούς κόμβους (logical nodes), μέσα στο 

αντικείμενο του υποσταθμού μαζί με το όνομα του IED στο οποίο υλοποιείται. 

 Οι αυτόματοι διακόπτες, οι αποζεύκτες, οι γειωτές, οι μετασχηματιστές έντασης και 

τάσης θα παρουσιάζονται ως αντικείμενα αγώγιμου εξοπλισμού (conducting 

equipment object). Ειδικά για τις πύλες Γραμμών Δικτύου και Μετασχηματιστών 

Ισχύος θα υπάρχει μια περιγραφή με τον προορισμό της Γραμμής Δικτύου και την 

ονοματολογία του Μ/Σ (descattribute). 

 Όλη η λογική λειτουργία του ΨΣΕ διαμορφώνεται και καταχωρείται μέσω της 

γλώσσας «SCL» σε αρχεία που περιέχουν την περιγραφή της διαμόρφωσης 

λειτουργιών του έργου («SCD» αρχεία). Τα «SCD» αρχεία θα εξασφαλίζουν ότι όλη 

η μελέτη διαμόρφωσης λειτουργιών έχει καταχωρηθεί, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

επαναχρησιμοποίησή της στο μέλλον, σε πιθανές αλλαγές ή επεκτάσεις του 

συστήματος. 

 Στα «SCD» αρχεία θα έχουν καταχωρηθεί όλα τα αντικείμενα για όλα τα επίπεδα 

ελέγχου και τάσεων του έργου. 

 Η ονοματολογία του πρωτεύοντος εξοπλισμού στο μοντέλο του ΥΣ θα ακολουθεί 

ακριβώς την ονοματολογία του μονογραμμικού διαγράμματος, όπως έχει 

συμπεριληφθεί στη Σύμβαση ή στη Διακήρυξη. 

 Η σταθερή διεύθυνση «IPv4» των συσκευών προστασίας και ελέγχου θα έχει 

διαμόρφωση «172.NET.BAY.DEVICE», κατά IEC 61850-90-4. Οι διευθύνσεις «IP» 

θα συμπεριλαμβάνονται στα «SCD» αρχεία. 

 Το «SCD» αρχείο αποτελεί μέρος των εγγράφων που θα παραλάβει ο ΔΕΔΔΗΕ με 

την παράδοση του ΨΣΕ. Ο Ανάδοχος, θα στέλνει για ενημέρωση τα αρχεία SCD 

πριν την υλοποίηση των FAT των επιμέρους στοιχειών του ΨΣΕ (πίνακες 

προστασίας και ελέγχου, μονάδες scada, μονάδα RTU κτλ) και θα στέλνει για 

έλεγχο και έγκριση το τελικό SCD αρχείο πριν τις τελικές δοκιμές στο πεδίο (SAT) 

του ΨΣΕ. 

 Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ θα παραλάβει μονογραμμικά διαγράμματα του Υ/Σ όπου θα 
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εμφανίζονται η ονοματολογία του πρωτεύοντος εξοπλισμού, οι κόμβοι 

συνδεσιμότητας (connectivity nodes), οι Η/Ν προστασίας και οι μονάδες ελέγχου 

πύλης. Σε κάθε Η/Ν προστασίας ή μονάδα ελέγχου πύλης, ειδικά για τις λειτουργίες 

προστασίας, ελέγχου και μετρήσεων, θα απεικονίζεται ο κυριότερος λογικός κόμβος 

(main logical node). 

 Θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση τα λογικά διαγράμματα για κάθε ψηφιακή 

συσκευή που συνδέεται στο δίκτυο ΨΣΕ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός 

ποιες από τις μανδαλώσεις ή/και εντολές πτώσεις γίνονται μέσω του λογισμικού και 

ποιες μέσω συρματώσεων. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει λίστα σημάτων που να συμπεριλαμβάνει τις 

παρακάτω πληροφορίες ανά σήμα: 

■ Περιγραφή λειτουργίας του σήματος 

■ Ονομασία IED και ονομασία πίνακα σύμφωνα με τα σχέδια του πίνακα όπου 

συλλέγεται το ανωτέρω σήμα. 

■ Ονομασία IED κατά IEC61850 (Technical Key ή user oriented textual 

designation σύμφωνα με το IEC61850-6) 

■ Logical device/Logical node/Data Object/data Attribute 

■ Τύπος σήματος Single Point/Double Point etc 

■ Σε περίπτωση που το σήμα είναι αναλογικό θα αναφέρεται η engineering 

valυe και η κλίμακα μέτρησης στο SCADA ΠΚΕΔ 

■ Τα σήματα που θα οδηγηθούν στο ΠΚΕΔ θα αναφέρεται και η διεύθυνση 

του σήματος κατά IEC 60870-5-104. 

 Στο σχέδιο «Αρχιτεκτονική Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου και Προστασίας» θα 

εμφανίζονται δίπλα από κάθε ψηφιακή συσκευή (IED) του δικτύου IEC 61850 και 

οι παρακάτω πληροφορίες: 

■ Ονομασία πεδίου που είναι εγκαταστημένη η συσκευή. 

■ Ονομασία συσκευής (IED) σύμφωνα με το σχέδιο πίνακα 

■ Ονoμασία συσκευής (IED) στο δίκτυο IEC 61850 (Technical Key ή user 

oriented textual designation σύμφωνα με το IEC61850-6) 

■ Διεύθυνση IP 

■ Subnet mask 

■ Default gateway. 

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται οι διευθύνσεις και ονομασίες όλων των συσκευών 

που είτε δεν συνδέονται στο δίκτυο IEC 61850 (π.χ. συσκευές Modbus TCP, Modbus 

RTU, ΙΕC 60870-5-104, δικτυακός υπολογιστής κ.λ.π.) ή συνδέονται σε περισσότερα 

του ενός δικτύου επικοινωνιών, όπως συσκευές μετατροπής πρωτοκόλλων (π.χ. 

Gateway/RTU). 
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4.6 ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Υ/Σ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α : Χειρισμοί πύλης 150 kV Μ/Σ 

Πύλη 150 kV Μ/Σ  

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου 
του 

εξοπλισμού  

Επί του 
ΠΕΠ 

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Χειρισμός 
από 

Σύστημα 
Ελέγχου Υ/Σ  

(ΑΔΜΗΕ) 

Χειρισμός 
από  
HMI 

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Χειρισμός 
από ΚΕΕ  
(ΑΔΜΗΕ) 

Χειρισμός 
από  

ΚΕΔΔ 
(ΔΕΔΔΗΕ) 

Εξοπλισμός πύλης αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ 
 – έλεγχος από Υ/Σ (“Local”) 

      

Εξοπλισμός πύλης αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ 
 – έλεγχος από μακριά  (“Remote”) 

     
 

Εξοπλισμός πύλης αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 
 – έλεγχος από Υ/Σ (“Local”) 

      

Εξοπλισμός πύλης αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 
 – έλεγχος από μακριά  (“Remote”) 

      

Eξοπλισμός  πύλης αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 
– έλεγχος από ΨΜΕΠ (“Local”) 

      

Eξοπλισμός  πύλης αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 
– έλεγχος από ΨΜΕΠ (“Remote”) 

      

Α/Δ 150 kV «Ρ135» – έλεγχος επιτόπου        

Α/Δ 150 kV «Ρ135»  – έλεγχος από μακριά        

Α/Δ 150 kV «Ρ135» – άνοιγμα        

Α/Δ 150 kV «Ρ135» – κλείσιμο        

A/Z 150 kV Ζυγού «136» - έλεγχος επιτόπου        

A/Z 150 kV Ζυγού «136» - έλεγχος από μακριά        

A/Z 150 kV Ζυγού «136» - άνοιγμα       

A/Z 150 kV Ζυγού «136» - κλείσιμο       

A/Z 150 kV Ζυγού «137» - έλεγχος επιτόπου        

A/Z 150 kV Ζυγού «137» - έλεγχος από μακριά        

A/Z 150 kV Ζυγού «137» - άνοιγμα       

A/Z 150 kV Ζυγού «137» - κλείσιμο       

OLTC – έλεγχος επιτόπου (“Local”)       

OLTC – έλεγχος από μακριά  (“Remote”)       

OLTC – Αύξηση τάσης κατά βήμα       

OLTC – Μείωση τάσης κατά βήμα       

OLTC – Επείγουσα κράτηση       

AVR (OLTC) – έλεγχος επιτόπου (“Local”)       

AVR (OLTC) – έλεγχος από μακριά  (“Remote”)       

AVR (OLTC) – Θέση σε αυτόματη λειτουργία       
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β : Χειρισμοί πύλης άφιξης Μ/Σ & πύλης τομής ζυγών 

AVR (OLTC) – Θέση σε χειροκίνητη λειτουργία       

AVR (OLTC) – Αύξηση τάσης κατά βήμα       

AVR (OLTC) – Μείωση τάσης κατά βήμα       

Ανεμιστήρες Μ/Σ -  Έναρξη λειτουργίας       

Ανεμιστήρες Μ/Σ -  Τερματισμός λειτουργίας       

Δισταθής Η/Ν 30 ΧΑ – Επαναφορά (Reset)       

Δισταθής Η/Ν 30 ΧΒ – Επαναφορά (Reset)       

 

Πύλη άφιξης Μ/Σ & πύλη τομής ζυγών ΜΤ 

 

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου του 
εξοπλισμού  

 
Επί του ΠΕΠ 
(ΔΕΔΔΗΕ) 

Χειρισμός     
από HMI  

Χειρισμός από  
ΚΕΔΔ  

Μεταγωγή όλων των πυλών ΜΤ σε έλεγχο επιτόπου     

Μεταγωγή όλων των πυλών ΜΤ σε έλεγχο από ΚΕΔΔ     

Μεταγωγή ελέγχου πύλης τομής ζυγών «Ρ265» σε έλεγχο επιτόπου     

Μεταγωγή ελέγχου πύλης τομής ζυγών «Ρ265» σε έλεγχο από ΚΕΔΔ     

Πύλη άφιξης Μ/Σ– έλεγχος επιτόπου («Local»)     

Πύλη άφιξης Μ/Σ– έλεγχος από μακριά  («Remote»)     

Πύλη τομής ζυγών – έλεγχος επιτόπου («Local»)     

Πύλη τομής ζυγών – έλεγχος από μακριά («Remote»)     

Α/Δ ΜΤ «Ρ235» – έλεγχος επιτόπου      

Α/Δ ΜΤ «Ρ235» – έλεγχος από μακριά      

Α/Δ ΜΤ «Ρ265» – έλεγχος επιτόπου      

Α/Δ ΜΤ «Ρ265» – έλεγχος από μακριά      

Α/Δ ΜΤ «Ρ235» – άνοιγμα     

Α/Δ ΜΤ «Ρ235»  – κλείσιμο     

Α/Δ ΜΤ «Ρ265» – άνοιγμα     

Α/Δ ΜΤ «Ρ265»  – κλείσιμο     

Α/Ζ ΜΤ «236» – άνοιγμα     

Α/Ζ ΜΤ «236» – κλείσιμο     

Α/Ζ ΜΤ «238» – άνοιγμα     

Α/Ζ ΜΤ «238» – κλείσιμο     

Ασφαλειο-Α/Ζ ΜΤ ΜΣ Τάσεως «407» – άνοιγμα     

Ασφαλειο-Α/Ζ ΜΤ ΜΣ Τάσεως «407» – κλείσιμο     

Α/Ζ ΜΤ Κόμβου Μ/Σ προς Αντίσταση «603Α» – άνοιγμα     

Α/Ζ ΜΤ Κόμβου Μ/Σ προς Αντίσταση «603Α»  – κλείσιμο     

Α/Ζ ΜΤ Κόμβου Μ/Σ προς Γη «603»  – άνοιγμα     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1Γ :  Χειρισμοί πυλών αναχωρήσεων ΜΤ 

όπου Ρ4Χ0 (X=0,1,2,3,4,5) ο Α/Δ της εκάστοτε πύλης αναχώρησης ΜΤ 

 

  

Α/Ζ ΜΤ Κόμβου Μ/Σ προς Γη «603»   – κλείσιμο     

Πύλες αναχωρήσεων ΜΤ 

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου του 
εξοπλισμού  

  
Επί του ΠΕΠ 

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Χειρισμός από  
HMI  (ΔΕΔΔΗΕ) 

Χειρισμός από  
ΚΕΔΔ 

Μεταγωγή ελέγχου πύλης αναχωρ. ΜΤ «Ρ4Χ0» σε έλεγχο επιτόπου     

Μεταγωγή ελέγχου πύλης αναχωρ. ΜΤ «Ρ4Χ0» σε έλεγχο από ΚΕΔΔ     

Μεταγωγή ελέγχου πύλης αναχωρ. ΜΤ «Ρ4Χ0» – έλεγχος επιτόπου 
(«Local») 

    

Μεταγωγή ελέγχου πύλης αναχωρ. ΜΤ «Ρ4Χ0» – έλεγχος από μακριά 
(«Remote») 

    

Α/Δ ΜΤ «Ρ4X0» – έλεγχος επιτόπου      

Α/Δ ΜΤ «Ρ4X0» – έλεγχος από μακριά      

Α/Δ ΜΤ «Ρ4X0» – άνοιγμα     

Α/Δ ΜΤ «Ρ4X0»  – κλείσιμο     

Α/Ζ ΜΤ «4X1» – άνοιγμα     

Α/Ζ ΜΤ «4X1» – κλείσιμο     

Α/Ζ ΜΤ «4X2» – άνοιγμα     

Α/Ζ ΜΤ «4X2» – κλείσιμο     

Α/Ζ ΜΤ «4X3» – άνοιγμα     

Α/Ζ ΜΤ «4X3» – κλείσιμο     

Ενεργοποίηση στιγμιαίων στοιχείων υπερέντασης Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0»     

Απενεργοποίηση στιγμιαίων στοιχείων υπερέντασης Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0»     

Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης επαναφοράς Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0»     

Απενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης επαναφοράς Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0»     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1Δ :  Χειρισμοί πύλης πυκνωτή 

 

Πύλη Πυκνωτή 

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου του 
εξοπλισμού  

  
Επί του ΠΕΠ 
(ΔΕΔΔΗΕ) 

Χειρισμός από  
HMI  (ΔΕΔΔΗΕ) 

Χειρισμός από  
ΚΕΔΔ 

Μεταγωγή ελέγχου πύλης πυκνωτή σε έλεγχο επιτόπου («Local»)     

Μεταγωγή ελέγχου πύλης πυκνωτή σε έλεγχο από ΚΕΔΔ     

Μεταγωγή ελέγχου πύλης πυκνωτή – έλεγχος επιτόπου («Local»)     

Μεταγωγή ελέγχου πύλης πυκνωτή – έλεγχος από μακριά 
(«Remote») 

    

Α/Δ ΜΤ «Ρ335» – έλεγχος επιτόπου      

Α/Δ ΜΤ «Ρ335» – έλεγχος από μακριά      

Α/Δ ΜΤ «Ρ335» – άνοιγμα     

Α/Δ ΜΤ «Ρ335»  – κλείσιμο     

Α/Ζ ΜΤ «337» – άνοιγμα     

Α/Ζ ΜΤ «337» – κλείσιμο     

Δ/Φ 1ης βαθμίδας πυκνωτών – άνοιγμα     

Δ/Φ 1ης βαθμίδας πυκνωτών – κλείσιμο     

Δ/Φ 2ης βαθμίδας πυκνωτών – άνοιγμα     

Δ/Φ 2ης βαθμίδας πυκνωτών – κλείσιμο     

Δ/Φ 3ης βαθμίδας πυκνωτών – άνοιγμα     

Δ/Φ 3ης βαθμίδας πυκνωτών – κλείσιμο     

Αυτόματος έλεγχος βαθμίδων πυκνωτών (μελλοντικό)     

Χειροκίνητος  έλεγχος βαθμίδων πυκνωτών     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α : Ενδείξεις πύλης 150 kV Μ/Σ 

Πύλη 150 kV Μ/Σ  

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου 
του 

εξοπλισμού  

Ενδεικτικό 
επί του ΠΕΠ 

(ΑΔΜΗΕ) 

ΨΜΕΠ  
επί του 

ΠΕΠ 
(ΔΕΔΔΗΕ) 

Ένδειξη στο 
Σύστημα 

Επιτήρησης
(ΑΔΜΗΕ) 

Ένδειξη 
στο ΗΜΙ 

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Ένδειξη 
στο ΚΕΕ  

Ένδειξη 
στο 

ΚΕΔΔ 

Εξοπλισμός πύλης αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ  
– έλεγχος από Υ/Σ (“Local”) 

      
 

Εξοπλισμός πύλης αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ  
– έλεγχος από μακριά  (“Remote”) 

      
 

Εξοπλισμός πύλης αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ  
– έλεγχος από Υ/Σ (“Local”) 

     
 

 

Εξοπλισμός πύλης  αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ  
– έλεγχος από μακριά  (“Remote”) 

     
 

 

Eξοπλισμός πύλης αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ 
– έλεγχος από χειριστήριο επί του ΠΕΠ (“Local”) 

      
 

Eξοπλισμός πύλης αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ 
– έλεγχος από μακριά  (“Remote”) 

      
 

Eξοπλισμός  πύλης αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 
– έλεγχος από ΨΜΕΠ (“Local”) 

      
 

Eξοπλισμός  πύλης αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 
– έλεγχος από μακριά  (“Remote”) 

      
 

Α/Δ 150 kV «Ρ135» – «επιτόπιος χειρισμός»        

Α/Δ 150 kV «Ρ135» – «ανοικτός»     
   

Α/Δ 150 kV «Ρ135» – «κλειστός»     
   

A/Z 150 kV Ζυγού «136» - «επιτόπιος χειρισμός»        

A/Z 150 kV Ζυγού «136» - «ανοικτός»    
    

A/Z 150 kV Ζυγού «136» - «κλειστός»    
    

A/Z 150 kV Ζυγού «137» - «επιτόπιος χειρισμός»        

A/Z 150 kV Ζυγού «137» - «ανοικτός»    
    

A/Z 150 kV Ζυγού «137» - «κλειστός»    
    

OLTC – «επιτόπιος χειρισμός»        

OLTC – «χειρισμός από AVR»        

OLTC – Επείγουσα κράτηση        

OLTC – «θέση βήματος» (όλο το πλήθος θέσεων)        

AVR (OLTC) – «επιτόπιος χειρισμός»        

AVR (OLTC) – «χειρισμός από Υ/Σ»        

AVR (OLTC) – «αυτόματα»        

AVR (OLTC) – «χειροκίνητα»        

AVR (OLTC) –σε αλλαγή θέσης TAP        

Ανεμιστήρες Μ/Σ -  έλεγχος Manual        

Ανεμιστήρες Μ/Σ -  έλεγχος AUTO        
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β: Ενδείξεις πύλης άφιξης Μ/Σ & πύλης τομής ζυγών 

 

  

Ανεμιστήρες Μ/Σ -  Σε λειτουργία        

Πύλη άφιξης Μ/Σ & πύλη τομής ζυγών ΜΤ 

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου του 
εξοπλισμού  

  
Επί του ΠΕΠ 

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Ένδειξη στο  
HMI  (ΔΕΔΔΗΕ) 

Ένδειξη στο  
ΚΕΔΔ 

Σύνολο πινάκων ΜΤ – έλεγχος από Υ/Σ (“Local”)     

Σύνολο πινάκων ΜΤ – έλεγχος από μακριά  
(“Remote”) 

    

Πύλη ΜΤ «Ρ265» – έλεγχος από Υ/Σ (“Local”)     

Πύλη ΜΤ «Ρ265» – έλεγχος από μακριά  
(“Remote”) 

    

Πύλη άφιξης Μ/Σ– έλεγχος επιτόπου («Local»)     

Πύλη άφιξης Μ/Σ– έλεγχος από μακριά («Remote»)     

Πύλη ΜΤ «Ρ265» – έλεγχος επιτόπου («Local»)     

Πύλη ΜΤ «Ρ265» – έλεγχος από μακριά  
(«Remote») 

    

Α/Δ ΜΤ «Ρ235» – έλεγχος επιτόπου      

Α/Δ ΜΤ «Ρ235» – έλεγχος από μακριά      

Α/Δ ΜΤ «Ρ265» – έλεγχος επιτόπου      

Α/Δ ΜΤ «Ρ265» – έλεγχος από μακριά      

Α/Δ ΜΤ «Ρ235» – «ανοιχτός»     

Α/Δ ΜΤ «Ρ235» – «κλειστός»     

Α/Δ ΜΤ «Ρ265» – «ανοιχτός»     

Α/Δ ΜΤ «Ρ265» – «κλειστός»     

Α/Ζ ΜΤ «236» – «ανοιχτός»     

Α/Ζ ΜΤ «236» – «κλειστός»     

Α/Ζ ΜΤ «238» – «ανοιχτός»     

Α/Ζ ΜΤ «238» – «κλειστός»     

Ασφαλειο-Α/Ζ ΜΤ ΜΣ Τάσεως «407» – «ανοιχτός»     

Ασφαλειο-Α/Ζ ΜΤ ΜΣ Τάσεως «407» – «κλειστός»     

Α/Ζ ΜΤ Κόμβου Μ/Σ προς Αντίσταση «603Α» – 
«ανοιχτός» 

    

Α/Ζ ΜΤ Κόμβου Μ/Σ προς Αντίσταση «603Α» – 
«κλειστός» 

   
 

Α/Ζ ΜΤ Κόμβου Μ/Σ προς Γη «603»  – «ανοιχτός»     

Α/Ζ ΜΤ Κόμβου Μ/Σ προς Γη «603»  – «κλειστός»     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ : Ενδείξεις πυλών αναχωρήσεων ΜΤ  

όπου Ρ4Χ0 (Χ=0,1,2,3,4,5) ο Α/Δ της εκάστοτε πύλης αναχώρησης ΜΤ 

 

  

Πύλες αναχωρήσεων ΜΤ 

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου του 
εξοπλισμού  

ΨΜΕΠ  
επί του ΠΕΠ 
(ΔΕΔΔΗΕ) 

Ένδειξη στο  
HMI  (ΔΕΔΔΗΕ) 

Ένδειξη στο  
ΚΕΔΔ 

Πύλη ΜΤ «Ρ4Χ0» – έλεγχος από Υ/Σ (“Local”)     

Πύλη ΜΤ «Ρ4Χ0» – έλεγχος από μακριά  (“Remote”)     

Πύλη ΜΤ «Ρ4Χ0» – έλεγχος επιτόπου («Local»)     

Πύλη ΜΤ «Ρ4Χ0» – έλεγχος από μακριά  («Remote»)     

Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0» – έλεγχος επιτόπου      

Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0» – έλεγχος από μακριά      

Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0» – «ανοιχτός»     

Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0» – «κλειστός»     

Α/Ζ ΜΤ «4Χ1» – «ανοιχτός»     

Α/Ζ ΜΤ «4Χ1» – «κλειστός»     

Α/Ζ ΜΤ «4Χ2» – «ανοιχτός»     

Α/Ζ ΜΤ «4Χ2» – «κλειστός»     

Α/Ζ ΜΤ «4Χ3» – «ανοιχτός»     

Α/Ζ ΜΤ «4Χ3» – «κλειστός»     

Στιγμιαία στοιχεία Υ/Ε Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0» εντός     

Στιγμιαία στοιχεία Υ/Ε Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0» εκτός     

Αυτόματη επαναφορά Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0» εντός     

Αυτόματη επαναφορά Α/Δ ΜΤ «Ρ4Χ0» εκτός     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Δ : Ενδείξεις πύλης πυκνωτή 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2Ε : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Υ/Σ 

Γενικές ενδείξεις Υ/Σ 

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Τοπικά του 
εξοπλισμού 

Μονάδα 
ελέγχου 
πύλης 

Ένδειξη στο  
HMI 

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Ένδειξη στο  
ΚΕΔΔ 

Ενδείξεις Γενικού Πίνακα Διανομής AC  

Α/Δ τροφοδοσίας από Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας. 1 – ON     

Α/Δ τροφοδοσίας από Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας. 1 – OFF     

Α/Δ τροφοδοσίας από Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας. 2 – ON     

Α/Δ τροφοδοσίας από Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας. 2 – OFF     

 

 

 

 

Πύλη Πυκνωτή 

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου του 
εξοπλισμού  

  
Επί του ΠΕΠ 

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Ένδειξη στο  
HMI (ΔΕΔΔΗΕ) 

Ένδειξη στο  
ΚΕΔΔ 

Πύλη πυκνωτή – έλεγχος από Υ/Σ (“Local”)     

Πύλη πυκνωτή – έλεγχος από μακριά  (“Remote”)     

Πύλη πυκνωτή – έλεγχος επιτόπου («Local»)     

Πύλη πυκνωτή – έλεγχος από μακριά  («Remote»)     

Α/Δ ΜΤ «Ρ335» – έλεγχος επιτόπου      

Α/Δ ΜΤ «Ρ335» – έλεγχος από μακριά      

Α/Δ ΜΤ «Ρ335» – «ανοιχτός»     

Α/Δ ΜΤ «Ρ335» – «κλειστός»     

Α/Ζ ΜΤ «337» – «ανοιχτός»     

Α/Ζ ΜΤ «337» – «κλειστός»     

Δ/Φ 1ης βαθμίδας πυκνωτών – «ανοιχτός»     

Δ/Φ 1ης βαθμίδας πυκνωτών – «κλειστός»     

Δ/Φ 2ης βαθμίδας πυκνωτών – «ανοιχτός»     

Δ/Φ 2ης βαθμίδας πυκνωτών – «κλειστός»     

Δ/Φ 3ης βαθμίδας πυκνωτών – «ανοιχτός»     

Δ/Φ 3ης βαθμίδας πυκνωτών – «κλειστός»     

Αυτόματος έλεγχος βαθμίδων πυκνωτών (μελλοντικό)     

Χειροκίνητος  έλεγχος βαθμίδων πυκνωτών     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α :  Σημάνσεις πύλης 150 kV Μ/Σ 

Πύλη 150 kV Μ/Σ ισχύος  

β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Σήμανση επί 
του ΠΕΠ 

(ΑΔΜΗΕ & 
ΔΕΔΔΗΕ) 

Σήμανση 
στο 

Σύστημα 
Επιτήρησης 

Υ/Σ  
(ΑΔΜΗΕ) 

Σήμανση 
στο HMI  

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Σήμανση 
στο ΚΕΕ 

Σήμανση 
στο ΚΕΔΔ   

Α/Δ 150 kV - στάθμη 1 χαμηλής πίεσης SF6      

Α/Δ 150 kV - στάθμη 2 χαμηλής πίεσης SF6      

Α/Δ 150 kV – αφόρτιστο ελατήριο      

Α/Δ 150 kV – Emergency trip      

Α/Δ 150 kV – βλάβη κυκλώματος πηνίου 1 ανοίγματος      

Α/Δ 150 kV – βλάβη κυκλώματος πηνίου 2 ανοίγματος      

Μ/Σ ισχύος - προειδοποίηση («alarm») από θερμοκρασία λαδιού  

 

 

 

 

Μ/Σ ισχύος - προειδοποίηση («alarm») από θερμοκρασία τυλίγματος Χ1    

Μ/Σ ισχύος - προειδοποίηση («alarm») από θερμοκρασία τυλίγματος Χ3    

Μ/Σ ισχύος - προειδοποίηση («alarm») από Η/Ν Buccholz Μ/Σ    

Μ/Σ ισχύος - προειδοποίηση («alarm») από Η/Ν Buccholz ΟLTC    

Μ/Σ ισχύος - προειδοποίηση («alarm») από Η/Ν ανακούφισης πίεσης Μ/Σ    

Μ/Σ ισχύος - προειδοποίηση («alarm») από Η/Ν ανακούφισης πίεσης ΟLTC    

Μ/Σ ισχύος - προειδοποίηση («alarm») από χαμηλή στάθμη λαδιού M/Σ    

Μ/Σ ισχύος - προειδοποίηση («alarm») από χαμηλή στάθμη λαδιού OLTC    

Μ/Σ ισχύος - εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης από θερμοκρασία λαδιού  

 

 

 

 

Μ/Σ ισχύος - εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης από θερμοκρασία τυλίγματος Χ1    

Μ/Σ ισχύος - εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης από θερμοκρασία τυλίγματος Χ3    

Μ/Σ ισχύος -  εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης από Η/Ν βαλβίδας ελέγχου λαδιού     

Μ/Σ ισχύος – εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης από Η/Ν Buccholz Μ/Σ    

Μ/Σ ισχύος - εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης από Η/Ν Buccholz ΟLTC    

Μ/Σ ισχύος - εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης από Η/Ν ανακούφ. πίεσης Μ/Σ    

Μ/Σ ισχύος - εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης από Η/Ν ανακούφ. πίεσης ΟLTC    

H/N διαφορικής προστασίας Μ/Σ – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης από 
διαφορική προστασία  (87) 

   

H/N διαφορικής προστασίας Μ/Σ – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης από 
προστασία περιορισμένης ζώνης (87Ν) 

   

H/N διαφορικής προστασίας Μ/Σ – διέγερση    

H/N υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης από 50    

H/N υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης από 51    

H/N υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης από προστασία αρνητικής 
ακολουθίας - κομμένου αγωγού (Διφασική Τροφοδότηση) 
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H/N υπερέντασης  –  προειδοποίηση («alarm») από προστασία αρνητικής 
ακολουθίας – κομμένου αγωγού (Διφασική Τροφοδότηση) 

    
 

H/N 30 XΑ – Λειτουργία Κλειθρου Μ/Σ – Εντολές πτώσης προς Α/Δ και δέσμευση 
χειρισμού τους 

    
 

H/N 30 XB –  Λειτουργία Κλειθρου Δ/Φ -  Εντολές πτώσης προς Α/Δ και δέσμευση 
χειρισμού τους 

    
 

Μ/Σ ισχύος / Ανεμιστήρες – Πτώση μικροαυτομάτου τροφοδοσίας κάποιου 
ανεμιστήρα 

    
 

Μ/Σ ισχύος / Ανεμιστήρες – Απώλεια τάσης τροφοδοσίας ανεμιστήρων      

OLTC- άνω ακραία θέση βήματος τάσης      

OLTC- κάτω ακραία θέση βήματος τάσης      

AVR (OLTC) –  Υπόταση      

AVR (OLTC) –  Υπέρταση      

AVR  – Βλάβη       

H/N υπερέντασης ουδετέρου κόμβου Μ/Σ - προειδοποίηση («alarm») από σφάλμα 
γης (μικρά σφάλματα γης). 

    
 

H/N υπερέντασης ουδετέρου κόμβου Μ/Σ - εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης 
τομής ζυγών ΜΤ από πρώτο στάδιο σφάλματος γης 50Ν-1. 

    
 

H/N υπερέντασης ουδετέρου κόμβου Μ/Σ - εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης 
άφιξης προς ζυγούς ΜΤ από δεύτερο στάδιο σφάλματος γης 50Ν-2. 

    
 

Αντίσταση γείωσης ουδετέρου κόμβου - προειδοποίηση («alarm») από υψηλή 
θερμοκρασία. 

    
 

Μικροαυτόματος τάσεων γραμμής για Η/Ν υπερέντασης – πτώση      

ΠΕΠ πύλης - Πίνακας 110 V ΣΡ / αυτόματος διακόπτης τροφοδοσίας της πύλης με 
ΣΡ λειτουργίας κινητήρων (+/- I) - πτώση. 

     

ΠΕΠ πύλης / μικ/τος τροφοδοσίας της πύλης με ΣΡ ελέγχου (+/- Q) – πτώση.      

ΠΕΠ πύλης / μικροαυτόματος  τροφοδοσίας της πύλης με ΣΡ προστασίας (+/- P) – 
πτώση. 

     

ΠΕΠ πύλης / μικροαυτόματος  τροφοδοσίας της πύλης με ΣΡ σημάνσεων (+/- SL) – 
πτώση. 

     

H/N διαφορικής προστασίας Μ/Σ – βλάβη      

H/N υπερέντασης  150 kV – βλάβη      

H/N υπερέντασης ουδετέρου κόμβου – βλάβη      



 

 

 

85  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β :  Σημάνσεις πύλης άφιξης Μ/Σ & πύλης τομής ζυγών 

 

  

Πύλη άφιξης Μ/Σ & πύλη τομής ζυγών ΜΤ 

β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Σήμανση επί 
του ΠΕΠ 

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Σήμανση στο  
HMI  

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Σήμανση στο  
ΚΕΔΔ 

Πτώση μικροαυτόματου VT άφιξης    

Σφάλμα στο κύκλωμα μέτρησης τάσης πύλης άφιξης    

Ελατήριο ζεύξης Α/Δ άφιξης αφόρτιστο    

Ελατήριο ζεύξης Α/Δ τομής ζυγών αφόρτιστο    

Βλάβη ΨΜΕΠ – πολυλειτουργικού Η/Ν    

Σφάλμα στο Κύκλωμα «Trip» Α/Δ άφιξης (TCS Alarm)    

Σφάλμα στο Κύκλωμα «Trip» Α/Δ τομής ζυγών ΜΤ (TCS Alarm)    

Λειτουργία H/N 30 XΑ – εντολή πτώσης στον Α/Δ άφιξης & δέσμευση χειρισμού 
του – alarm 

   

Λειτουργία H/N 30 XB – εντολή πτώσης στον Α/Δ άφιξης & δέσμευση χειρισμού 
του – alarm 

   

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης στον Α/Δ άφιξης από 50    

Προστασία Υπερέντασης – εντολή πτώσης στον Α/Δ  άφιξης από 51-1    

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ άφιξης από 50Ν    

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ άφιξης από 51Ν-1    

Προστασία Υ/Ε – εντολή πτώσης στον Α/Δ Τομής Ζυγών ΜΤ  από 51-2     

Προστασία Υ/Ε – εντολή πτώσης στον Α/Δ Τομής Ζυγών ΜΤ  από 51Ν-2    

Δέσμευση κλεισίματος Α/Δ Τομής ζυγών ΜΤ    

ΠΕΠ πύλης - Πίνακας 110 V ΣΡ / μικ/τος τροφοδοσίας με ΣΡ κινητήρων (+/- I) 
–  πτώση. 

   

ΠΕΠ Πύλης / μικροαυτόματος  τροφοδοσίας  με ΣΡ ελέγχου (+/-Q) – πτώση.    

ΠΕΠ Πύλης / μικροαυτόματος  τροφοδοσίας με ΣΡ σημάνσεων (+/-SL) – 
πτώση.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3Γ :  Σημάνσεις πυλών αναχωρήσεων ΜΤ  

όπου Ρ4Χ0 (X=0,1,2,3,4,5) ο Α/Δ της εκάστοτε πύλης αναχώρησης ΜΤ 

 

  

Πύλες αναχωρήσεων ΜΤ 

β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Σήμανση επί του 
ΠΕΠ (ΔΕΔΔΗΕ) 

Σήμανση στο 
HMI  

 (ΔΕΔΔΗΕ) 

Σήμανση στο 
ΚΕΔΔ 

Πτώση μικροαυτόματου VT    

Σφάλμα στο κύκλωμα μέτρησης τάσης     

Ελατήριο ζεύξης Α/Δ «Ρ4Χ0» αφόρτιστο    

Βλάβη ΨΜΕΠ – πολυλειτουργικού Η/Ν    

Σφάλμα στο Κύκλωμα «Trip» Α/Δ ( TCS ALARM)    

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης Ρ4Χ0 από 50    

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης Ρ4Χ0 από 51    

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης Ρ4Χ0 από 50Ν    

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης Ρ4Χ0 από 51Ν    

Προστασία υποσυχνότητας – εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης Ρ4Χ0    

Εντολή πτώσης από Υποσυχνότητα    

Δέσμευση κλεισίματος Α/Δ     

Πίνακας Ελέγχου  Πύλης - Έλλειψη 110 V ΣΡ  Πύλης για Τροφοδοσία Κινητήρων    

Πίνακας Ελέγχου Πύλης - Έλλειψη 110 V ΣΡ  Πύλης για Σημάνσεις    

Πίνακας Ελέγχου Πύλης - Έλλειψη 110 V ΣΡ  Πύλης για Προστασία & Έλεγχο    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3Δ :  Σημάνσεις πύλης πυκνωτή 

όπου i=1,2,3 η εκάστοτε βαθμίδα του συγκροτήματος πυκνωτών 

 

  

Πύλη  Πυκνωτή  ΜΤ 

β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Σήμανση 
επί του ΠΕΠ 
(ΔΕΔΔΗΕ) 

Σήμανση στο  
HMI (ΔΕΔΔΗΕ) 

Σήμανση 
στο  

ΚΕΔΔ 

Πτώση μικροαυτόματου VT    

Σφάλμα στο κύκλωμα μέτρησης τάσης     

Ελατήριο ζεύξης Α/Δ «Ρ335» αφόρτιστο    

Η/Ν υπερέντασης – βλάβη    

Η/Ν προστασίας από ασύμμετρη φόρτιση – βλάβη     

Σφάλμα στο Κύκλωμα «Trip» Α/Δ ( TCS ALARM)    

Εντολή πτώσης από Υπόταση    

Εντολή πτώσης από Υπέρταση    

Προστασία Υπερέντασης (ΨΜΕΠ)  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ Ρ335 από 50    

Προστασία Υπερέντασης (ΨΜΕΠ) – εντολή πτώσης  στον Α/Δ Ρ335 από 51    

Προστασία Υπερέντασης  (ΨΜΕΠ) – εντολή πτώσης  στον Α/Δ Ρ335 από 50Ν    

Προστασία Υπερέντασης  (ΨΜΕΠ) – εντολή πτώσης  στον Α/Δ Ρ335 από 51Ν    

Η/Ν ασυμμετρίας κόμβου πυκνωτών – alarm (απώλεια μίας μονάδας πυκνωτή 
στην i - βαθμίδα) 

   

Η/Ν ασυμμετρίας κόμβου πυκνωτών – εντολή πτώσης στον Α/Δ Ρ335 από 
50/51 (απώλεια δύο μονάδων πυκνωτή στην i - βαθμίδα) 

   

Βλάβη ΨΜΕΠ     

Δέσμευση κλεισίματος Α/Δ    

ΠΕΠ Πύλης –Έλλειψη 110 V ΣΡ πύλης για Τροφοδοσία Κινητήρων    

ΠΕΠ Πύλης –Έλλειψη 110 V ΣΡ πύλης για Προστασία & Έλεγχο    

ΠΕΠ Πύλης –Έλλειψη 110 V ΣΡ πύλης για  Σημάνσεις    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3Ε : ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Υ/Σ 

 

*(1) Κάθε Ethernet Switch θα επιτηρείται μέσω πρωτοκόλλου SNMP και σε περίπτωση βλάβης θα σημαίνεται 
μοναδιαία με τρόπο που θα καταδεικνύεται με απόλυτη ακρίβεια την προβληματική συσκευή. 

*(2) Κάθε θύρα των Ethernet Switch θα επιτηρείται επίσης μέσω πρωτοκόλλου SNMP και σε περίπτωση βλάβης θα 
σημαίνεται μοναδιαία με τρόπο που θα καταδεικνύεται με απόλυτη ακρίβεια το προβληματικό υλικό (πχ: οπτική 
ίνα, καλώδιο Ethernet, IED, κτλ) 

 

 

  

Γενικές σημάνσεις Υ/Σ 

γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Σήμανση στο  
HMI (ΔΕΔΔΗΕ) 

Σήμανση στο  
ΚΕΔΔ 

Ethernet Switch xx – Βλάβη *(1) πολλαπλές σημάνσεις   

Ethernet Switch xx – Θύρα yy – Βλάβη *(2) πολλαπλές σημάνσεις   

Φορτιστής Συσσωρευτών 110 V  – υπέρταση / υπόταση εξόδου    

Φορτιστής Συσσωρευτών 110 V  – ανωμαλία / βλάβη   

Φορτιστής Συσσωρευτών 110 V  – έλλειψη τάσης εισόδου AC   

Φορτιστής Συσσωρευτών 110 V  – σφάλμα διαρροής ως προς γη   

Πίνακας 110 V ΣΡ – Η/Ν Διαρροής ΣΡ    

Πίνακας 110 V ΣΡ – Πτώση αυτόματου διακόπτη τροφοδοσίας του Πίνακα   

Πίνακας 110 V ΣΡ – Απώλεια  ΣΡ στους ζυγούς του Πίνακα    

Πίνακας 400/230 V ΕΡ – Πτώση αυτόματου διακόπτη τροφοδοσίας του Πίνακα    

Γενικός Πίνακας Διανομής ΕΡ – Απώλεια  φάσης Α  στο ζυγό του πίνακα    

Γενικός Πίνακας Διανομής ΕΡ – Απώλεια  φάσης Β  στο ζυγό του πίνακα    

Γενικός Πίνακας Διανομής  ΕΡ – Απώλεια  φάσης C  στο ζυγό του πίνακα    

Γενικός Πίνακας Διανομής  ΕΡ – Α/Δ τροφοδοσίας από Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας 1 – 
Εκτός από σφάλμα 

  

Γενικός Πίνακας Διανομής ΕΡ –  Α/Δ τροφοδοσίας από Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας 2 – 
Εκτός από σφάλμα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α : Μετρήσεις πύλης 150 kV Μ/Σ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β : Μετρήσεις πύλης άφιξης Μ/Σ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ : Μετρήσεις πυλών αναχωρήσεων ΜΤ 

 

Πύλη 150 kV Μ/Σ  

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου 
του 

εξοπλισμού  

Μετρήσεις 
επί του 

ΠΕΠ 
(ΑΔΜΗΕ) 

ΨΜΕΠ  
επί του 

ΠΕΠ 
(ΔΕΔΔΗΕ) 

Μετρήσεις στο 
Σύστημα 

Επιτήρησης 
Υ/Σ  (ΑΔΜΗΕ) 

Μετρήσεις 
στο ΗΜΙ 

(ΔΕΔΔΗΕ) 

Μετρήσεις 
στο ΚΕΕ 

Μετρήσεις 
στο ΚΕΔΔ 

Εντάσεις και των τριών φάσεων         

Ενεργός ισχύς         

Άεργος ισχύς         

Θερμοκρασία λαδιού Μ/Σ Ισχύος         

Θερμοκρασία Τυλίγματος Χ1 Μ/Σ  Ισχύος        

Θερμοκρασία Τυλίγματος Χ3 Μ/Σ  Ισχύος        

Ένταση διαρροής ουδετέρου κόμβου Μ/Σ        

Πύλη άφιξης Μ/Σ  
α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου του 
εξοπλισμού  

Επί του ΠΕΠ 
(ΔΕΔΔΗΕ) 

Μετρήσεις στο  
HMI (ΔΕΔΔΗΕ) 

Μετρήσεις στο  
ΚΕΔΔ 

Eντάσεις και των τριών φάσεων     

Τάσεις και των τριών φάσεων (πολικές)     

Συνολική αρμονική παραμόρφωση τάσεων – 

Total Harmonic Distortion –THD (% RMS)     

Συντελεστής ισχύος (cos φ)     

Ενεργός ισχύς      

Άεργος ισχύς      

Συχνότητα     

Πύλες αναχωρήσεων ΜΤ 
α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου του 
εξοπλισμού  

Επί του ΠΕΠ 
(ΔΕΔΔΗΕ) 

Μετρήσεις στο  
HMI (ΔΕΔΔΗΕ) 

Μετρήσεις στο  
ΚΕΔΔ 

Εντάσεις και των τριών φάσεων     

Συνολική αρμονική παραμόρφωση εντάσεων – 

Total Harmonic Distortion –THD (% RMS) 
    

Ενεργός ισχύς      

Άεργος ισχύς      

Συντελεστής ισχύος (cos φ)     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Δ : Μετρήσεις πύλης πυκνωτών 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Ε : Γενικές Μετρήσεις 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Οι χειρισμοί, οι ενδείξεις, οι σημάνσεις και οι μετρήσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι 

ενδεικτικοί και δύναται να τροποποιηθούν κατά την οριστική Μελέτη του Αναδόχου του 

Έργου. 

                 

 

             

  

Πύλη Πυκνωτή 

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου του 
εξοπλισμού  

 
Επί του ΠΕΠ 
(ΔΕΔΔΗΕ) 

Μετρήσεις στο  
HMI (ΔΕΔΔΗΕ) 

Μετρήσεις στο  
ΚΕΔΔ 

Εντάσεις και των τριών φάσεων     

Τάσεις και των τριών φάσεων (3 φασικές και οι 3 
πολικές) 

 
   

Άεργος ισχύς      

Εντάσεις ασυμμετρίας κόμβου πυκνωτών     

Γενικές Μετρήσεις Υ/Σ 

γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Μετρήσεις στο  
HMI (ΔΕΔΔΗΕ) 

Μετρήσεις στο  
ΚΕΔΔ 

Πίνακας Συνεχούς Ρεύματος 110 V 

Ένταση Φορτιστή από/προς Συστοιχία Συσσωρευτών   

Ένταση Φορτιστή προς Φορτία   

Τάση Συστοιχίας Συσσωρευτών    

Τάση Φορτίων    

Γενικός Πίνακας Εναλλασσόμενου Ρεύματος 400/230 V 

 

 

Ένταση Άφιξης 1   

Ένταση Άφιξης 2   

Ένταση Ζεύξης Ζυγών   

Τάση Ζυγού    

Ενέργεια   
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               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

        ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 
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5   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 

5.1   ΓΕΝΙΚΑ 

Στον Υ/Σ ΚΥΤ Αράχθου είναι εγκατεστημένο δίκτυο γείωσης του Υ/Σ, όπως παρουσιάζεται 

στο σχέδιο 46708-7. Στο τμήμα της επέκτασης, το δίκτυο γείωσης πρέπει να ενισχυθεί 

με την ανάπτυξη πλέγματος διαστάσεων περίπου 16 m x 12 m και πρόβλεψης ράβδων  

γείωσης, σε αντιστοιχία με το τμήμα του γηπέδου που ήδη έχει εγκατεστημένο εξοπλισμό 

ισχύος. Επισημαίνεται ότι σε όλες τις νέες βάσεις έδρασης του Η/Μ εξοπλισμού θα 

εγκατασταθεί θεμελειακή γείωση, η οποία θα συνδεθεί με τη γείωση του Υ/Σ. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση τόσο για την επέκταση όσο και για την αποκατάσταση του  

δικτύου γείωσης, μετά τις εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή των βάσεων οπλισμένου 

σκυροδέματος και κατάλληλη επαναπλήρωση του εδάφους. Στα όρια του Έργου 

περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, οι εργασίες και οι δοκιμές που αφορούν στα ως άνω 

συστήματα, όπως οι αγωγοί και οι ράβδοι του δικτύου γείωσης, οι εκσκαφές και οι 

επαναπληρώσεις εδάφους. 

Το δίκτυο γείωσης του Υ/Σ αποτελείται από το κεντρικό δίκτυο γείωσης, το οποίο 

σχηματίζεται από χάλκινη ταινία 25 x 4 mm, τοποθετημένη μέσα στο έδαφος, υπό μορφή 

οριζοντίου πλέγματος και από ράβδους γείωσης τοποθετημένες κατακόρυφα σε 

επιλεγμένα σημεία. Το δίκτυο γείωσης αναπτύσσεται μέχρι τα όρια του γηπέδου του Υ/Σ. 

Σύμφωνα με την προδιαγραφή TD-20, οι αγωγοί γείωσης θα είναι από επικασσιτερωμένο 

χαλκό εν θερμώ, ενώ οι ράβδοι γείωσης θα είναι χαλύβδινοι, επιχαλκωμένοι 

ηλεκτρολυτικά, διαμέτρου όχι μικρότερης των 17 mm και μήκους τουλάχιστον 3 m. Σε 

περίπτωση που χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι μεταξύ τμημάτων της ράβδου γείωσης, η 

σύνδεση μεταξύ των τμημάτων θα είναι αγώγιμη σε όλο της το μήκος και δεν θα 

καθίσταται χαλαρή ή μη αποτελεσματική μετά την οδήγηση της ράβδου στο έδαφος. Το 

επάνω άκρο κάθε ράβδου γείωσης θα φέρει κατάλληλο ακροδέκτη, μέσω του οποίου, θα 

συνδέονται οι αγωγοί γείωσης. Για την οδήγηση των ράβδων γείωσης στο έδαφος θα 

διανοιχθούν οπές, κατάλληλης διαμέτρου. 

Οι αγωγοί γείωσης δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με καλώδια ελέγχου. Οι τάφροι 

τοποθέτησης των αγωγών γείωσης και οι οπές τοποθέτησης των ράβδων γείωσης θα 

επαναπληρωθούν με το φυσικό χώμα της εκσκαφής, αφού προηγουμένως, αυτό 

καθαρισθεί από πέτρες και άλλες ακατάλληλες προσμίξεις. Όλες οι συνδέσεις εντός του 

εδάφους θα είναι χυτές κολλήσεις με την μέθοδο "cadweld" ή ισοδύναμη. Βιδωτές 

συνδέσεις εντός του εδάφους, δεν γίνονται αποδεκτές. Θα πρέπει να ληφθεί ειδική 

μέριμνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ηλεκτρολυτικής διάβρωσης με έμφαση 

στα σημεία των συνδέσεων, όπου θα χρησιμοποιούνται κατάλληλοι διμεταλλικοί 

σύνδεσμοι ή ενώσεις σε κάθε περίπτωση σύνδεσης αγωγών γείωσης Cu με χάλυβα ή άλλα 

μέταλλα. Ενδείκνυται και η επικάλυψη των συνδέσεων με αντιδιαβρωτικά υλικά. 

5.2  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Εσωτερικά του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ, θα υπάρχουν ζυγοί γείωσης - εξίσωσης 

δυναμικού, χάλκινες μπάρες ελάχιστης διάστασης 30 mm x 5 mm και μήκους ανάλογα 

με τη χρήση τους, τοποθετημένοι σε εσοχές του κτιρίου ή επίτοιχα σε ερμάριο και σε 

απόσταση 50 cm από την τελική στάθμη του δαπέδου, συνδεδεμένοι μέσω των 

εσωτερικών απολήξεων με τη θεμελιακή γείωση του κτιρίου του Υ/Σ. 

Γενικά, κάθε ηλεκτρική συσκευή θα φέρει τουλάχιστον μία διαθέσιμη θέση γείωσης (βίδα 

ή ακροδέκτης) κατάλληλων διαστάσεων, ενώ δεν είναι αποδεκτή η χρήση βιδών στήριξης 

για το σκοπό της γείωσης. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για κάθε αγώγιμο μη ενεργό 
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(μη φέρον τάση) τμήμα του εξοπλισμού. Ειδικότερα, όλες οι μεταλλικές κατασκευές και 

τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού του Υ/Σ θα συνδεθούν με βιδωτές συνδέσεις στους 

ζυγούς γείωσης - εξίσωσης δυναμικού μέσω χάλκινων αγωγών γείωσης (πολύκλωνοι 

αγωγοί ή ταινία) διατομής σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Όλα τα μεταλλικά ικριώματα θα συνδεθούν στο δίκτυο γείωσης. Για εξασφάλιση της 

σύνδεσης θα χρησιμοποιηθούν δύο αγωγοί σύνδεσης σε δύο διαγώνια σκέλη, και οι 

ενώσεις θα γίνουν σε δύο διαφορετικά σημεία του δικτύου γείωσης. Οι συνδέσεις επί των 

μεταλλικών ικριωμάτων θα είναι βιδωτές και θα γίνονται σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά 

σημεία για κάθε αγωγό σύνδεσης του ικριώματος με το δίκτυο γείωσης. Τα μεταλλικά 

μέρη εξοπλισμού που εγκαθίσταται πάνω σε ικριώματα θα συνδεθούν με ιδιαίτερο αγωγό 

γείωσης στο δίκτυο γείωσης και όχι μέσω των σκελών των ικριωμάτων στήριξης. Οι 

αγωγοί γείωσης θα αναπτυχθούν κατά το δυνατόν πλησίον των ικριωμάτων. Οι οδεύσεις 

των γειώσεων θα γίνονται εντός εγκιβωτισμένων στο σκυρόδεμα των βάσεων, σωλήνων 

και όχι εξωτερικές. 

Ανεξάρτητοι πίνακες καθώς και τμήματα ή διαμερίσματα πινάκων θα γειωθούν 

ανεξάρτητα, εκτός εάν μεταξύ τους, είναι εξασφαλισμένη μόνιμη σύνδεση. Ο εξοπλισμός 

των πινάκων θα γειωθεί μέσω του ζυγού γείωσης που θα φέρει ο  κάθε πίνακας. Ο ζυγός 

γείωσης αυτός θα συνδέεται με το δίκτυο γείωσης. 

Αναφορικά με τα κανάλια καλωδίων ΜΤ που φέρουν πλάκες επικάλυψης και οδεύουν στο 

γήπεδο του Υ/Σ, το κεντρικό πλέγμα γείωσης του Υ/Σ θα διέρχεται κάτω από το 

σκυρόδεμα του πυθμένα των καναλιών αυτών. Τόσο ο οπλισμός του σκυροδέματος των 

καναλιών όσο και οι φορείς καλωδίων και τα στηρίγματα των καλωδίων στα κανάλια θα 

συνδεθούν με το δίκτυο γείωσης του Υ/Σ σε επαρκή σημεία και με κατάλληλους 

διμεταλλικούς συνδέσμους χάλυβα-χαλκού. 

Ο οπλισμός ή η θωράκιση των καλωδίων ισχύος και ελέγχου θα γειωθούν μέσω 

εύκαμπτης ταινίας γείωσης. Τα καλώδια ισχύος ΧΤ θα γειώνονται και στις δύο άκρες τους, 

ενώ τα ακροκιβώτια των καλωδίων θα γειώνονται μέσω μίας από τις βίδες στήριξής τους. 

Σε καμιά περίπτωση οι αγωγοί γείωσης δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με καλώδια 

ελέγχου. 

 

5.3  ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στο νέο κτίριο ελέγχου, κατά την κατασκευή των θεμελίων του, θα εγκατασταθεί 

θεμελιακή γείωση. Η θεμελιακή γείωση θα αποτελείται από μία ταινία που θα συνδεθεί 

πάνω στον μεταλλικό οπλισμό του περιμετρικού θεμελίου του κτιρίου (περιμετρική 

θεμελιακή ταινία) και από ταινίες εγκάρσιες και διαμήκεις που θα οδεύσουν μέσα στο 

δάπεδο κοντά στο πλέγμα δάρινγκ και οι οποίες θα δημιουργήσουν εσωτερικούς 

βρόγχους.  

Θα χρησιμοποιηθεί ταινία επιψευδαργυρωμένου εν θερμώ χάλυβα (500 gr/m2), 

ελάχιστων διαστάσεων 30 mm x 3,5 mm (ενδ.τύπος ΕΛΕΜΚΟ 6401133). Θα συνδέεται 

ανά 2 m στον κύριο οπλισμό (στις σιδερόβεργες οδηγούς) του περιμετρικού θεμελίου με 

σφιγκτήρες ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201000 διαστ. 60 x 80 mm που θα περιβάλλονται 

παντού από σκυρόδεμα, πάχους τουλάχιστον 5 cm. Από την περιμετρική θεμελιακή ταινία 

θα υπάρχουν αναμονές από χάλκινη επικασσιτερωμένη ταινία 25x4mm που θα 

συνδέονται με αυτήν με σφιγκτήρα τύπου Τ ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6204130 για 

ταινίες 30mm και ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6204060 για ταινίες ως 60mm που θα 

καλύπτεται εξ ολοκλήρου από σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 5 cm. Οι αναμονές της 

περιμετρικής θεμελιακής ταινίας συγκολλούνται με τις εγκάρσιες και διαμήκεις ταινίες 

του δαπέδου ή συνδέονται με ζυγούς γείωσης.  
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Στο δάπεδο, οι εγκάρσιες και διαμήκεις ταινίες: α) θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω 

κατάλληλων συνδέσμων (ενδεικτικά σφιγκτήρες τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6204130) β) θα 

συγκολλούνται με τις αναμονές της περιμετρικής θεμελιακής ταινίας και γ) θα συνδέονται 

με κατάλληλους συνδέσμους (ενδεικτικά σφιγκτήρες τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201000) σε όσο 

περισσότερα σημεία με τον οπλισμό (δάριγκ) του δαπέδου, ώστε να δημιουργηθεί ένας 

ενιαίος γαλβανικά μεταλλικός οπλισμός που σε περίπτωση ηλεκτρικού σφάλματος θα 

λειτουργήσει σαν ισοδυναμική επιφάνεια.  

Αναμονές σύνδεσης θα υπάρχουν και από το δίκτυο γείωσης του ΚΥΤ Αράχθου. Θα είναι 

από χάλκινη επικασσιτερωμένη ταινία 25x4mm, θα συγκολλούνται με την υπόγεια 

χάλκινη ταινία του δικτύου γείωσης του ΚΥΤ Αράχθου με ορειχαλκοκόλληση ή Cadweld 

κόλληση και θα συνδέονται με ζυγούς γείωσης. 

Οι ζυγοί γείωσης (εξίσωσης δυναμικού) είναι χάλκινες μπάρες ελάχιστης διάστασης 

30mm x 5mm και μήκους ανάλογα με την χρήση τους. Τοποθετούνται σε ύψος 20 – 30 

cm από το δάπεδο (εντός του κτιρίου) ή από το έδαφος (εκτός του κτιρίου)  σε εσοχές 

του κτιρίου ή επίτοιχα σε ερμάριο. Μέσω των ζυγών γείωσης συνδέεται ο εξοπλισμός του 

κτιρίου με τις ταινίες του δαπέδου, την περιμετρική θεμελιακή ταινία γείωσης και το 

δίκτυο γείωσης του ΚΥΤ. 

Όλα τα υλικά της θεμελιακής γείωσης (σφιγκτήρες, ταινίες, ζυγοί γείωσης κλπ) θα είναι 

εργαστηριακά δοκιμασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1 και ΕΛΟΤ-ΕΝ 

50164-2. 
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6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων Πολιτικού Μηχανικού για την 

προγραμματισμένη επέκταση του Υ/Σ ΚΥΤ Αράχθου περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

εργασίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια: 

 Εκσκαφές εντός του χώρου επέκτασης του Υ/Σ, καθώς και πιθανές αντλήσεις-

αποστραγγίσεις υδάτων. 

 Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώματα. 

 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ειδικότερα, περιγράφονται οι εργασίες 

κατασκευής των απαιτούμενων βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των 

καναλιών οδεύσεων καλωδίων καθώς και των φρεατίων. Επιπρόσθετα, 

καταγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν το 

σκυρόδεμα, ο οπλισμός και οι ξυλότυποι. 

 Εγκατάσταση εντός εγκιβωτισμένων πλαστικών σωλήνων των βοηθητικών 

καλωδίων ΧΤ για τη διασύνδεση των διαφόρων στοιχείων του υπαίθριου Η/Μ 

εξοπλισμού με τους Πίνακες Προστασίας εντός του κτιρίου ελέγχου. 

 Κατασκευή ενός κτιρίου Πινάκων Ελέγχου διαστάσεων 4.80x11.00 m, όμορα του 

υφιστάμενου κτιρίου ΤΑΣ.  

6.2 Α∆ΕΙΕΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ θα φροντίσει για την έκδοση της προβλεπόμενης 

άδειας δόμησης, ενώ ο Ανάδοχος, με μέριμνα και δαπάνες του, θα αναθεωρήσει την 

οικοδομική άδεια αναφορικά με το κομμάτι των επιβλεπόντων μηχανικών του. Θα 

αναλάβει, επομένως, την κατά νόμο επίβλεψη και την κατασκευή των οικοδομικών 

εργασιών της άδειας. 

6.3 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε 

να μην πληγούν τα υφιστάμενα καλώδια ισχύος 20 kV, 3x(3x1x300 mm2) Cu της 

πύλης άφιξης του Μ/Σ ισχύος Νο2 (βλ. σχέδιο Γενικής Διάταξης ΕΠΜ 46708-2).  

Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν εντός του χώρου του Υ/Σ (σε χώρο ενεργό 

με μικρά μηχανήματα ή και δια χειρός), θα εκτελούνται τμηματικά και μετά 

προσοχής, σε έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες, με βάθος εκσκαφής μέχρι 2 m από 

την επιφάνεια προσπέλασης τροχοφόρων, η οποία θα γίνεται εν ξηρώ ή εντός ύδατος 

βάθους 0,30 m του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ’ άπαξ ή 

συνεχή άντληση. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση παρειών ή πρανών, 

τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών, τη δημιουργία 

κατάλληλων προσπελάσεων, τη συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση 

απόσταση έως 20 m, τη φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, αποκομιδή και απόρριψη της 

περίσσειας προϊόντων εκσκαφής και των αχρήστων σε χώρους επιτρεπομένους από 

τις Αρχές και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Η χρήση 

εκρηκτικών υλών θα επιτραπεί μόνο μετά από άδεια των τοπικών αρχών και κάτω 

από όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. 

Πριν την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει επαρκείς δοκιμαστικές 

τομές για εξακρίβωση των εδαφικών στοιχείων, θα κάνει τοπογραφική αποτύπωση 

και θα υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τεχνική έκθεση συνοδευόμενη από 

σχέδιο εκσκαφών, βασιζόμενη στις απολύτως αναγκαίες (ελάχιστες) διαστάσεις και 

διαμορφώσεις του ορύγματος, ώστε η εκσκαφή να εκτελεστεί κατά τρόπο ασφαλή για 

το προσωπικό και τις τυχόν παρακείμενες κατασκευές. Ως ελάχιστο αναγκαίο πλάτος 

«καλουπώματος» μεταξύ πρανούς και καλουπιού θεωρείται το πλάτος των 0.60 m.  
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Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εκτελεσθούν εκσκαφές μεγαλύτερων διαστάσεων 

από αυτές που καθορίζονται ως άνω ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιχώσει τους 

ανωτέρω επιπλέον χώρους με κατάλληλα υλικά (άμμο, αμμοχάλικο ή σκυρόδεμα) 

χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

Η χάραξη του περιγράμματος των εκσκαφών θα γίνει  από τοπογραφικό συνεργείο 

του Αναδόχου παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού της Υπηρεσίας, οι κορυφές του 

περιγράμματος θα εξασφαλίζονται από σταθερά σημεία εκτός της ζώνης εκτέλεσης 

των εργασιών και θα χαράσσονται δύο τουλάχιστον κάθετοι άξονες, από τους οποίους 

θα εξαρτηθεί η χάραξη των στοιχείων των φερόντων οργανισμών των κατασκευών. 

Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων και γενικά για την αποφυγή ζημιών κατά την 

εκτέλεση των εκσκαφών εντός του γηπέδου και πλησίον υφιστάμενου Η/Μ 

εξοπλισμού. Είναι δε υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες 

οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν προκληθεί και να καταβάλει τις τυχόν αποζημιώσεις 

που θα ανακύψουν, συγχρόνως δε να άρει τις τυχόν καταπτώσεις. Αγωγοί 

εγκαταστάσεων οποιασδήποτε φύσεως, οι οποίοι θα συναντηθούν κατά την εκτέλεση 

των εκσκαφών καθώς και οι αγωγοί κατασκευασμένοι κατά την εκτέλεση του έργου, 

πρέπει επίσης να προφυλαχθούν από βλάβες κατά την διάρκεια των εκσκαφών, ή σε 

περίπτωση βλάβης να επισκευασθούν αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου. Τοπικές 

εξομαλύνσεις ή διαμορφώσεις «ριζοκόμματα» περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του 

Αναδόχου.  

Η τελική επιφάνεια του ορύγματος θα συμπυκνώνεται 95% κατά PROCTOR 

(προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ: E105-86, Δοκιμή 11)  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ:  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009 και ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00:2009 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00:2009 

 

Αντλήσεις – Αποστραγγίσεις    

Σε περίπτωση που απαιτηθεί να γίνει άντληση υδάτων και αποστράγγιση του εδάφους 

κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, αλλά και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, η 

εργασία θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργείο με αντλητικό συγκρότημα  

Diesel ισχύος έως 10 HP ή ηλεκτροκίνητο ισχύος έως 10 kW. Στις δαπάνες των 

εργασιών άντλησης-αποστράγγισης περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθωμάτων, 

επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, 

κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων), της αποζημίωσης του 

προσωπικού, της προμήθειας καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας και λιπαντικών, της 

αποζημίωσης για ημεραργίες του συγκροτήματος, της προσωρινής διαμόρφωσης 

ανοικτής τάφρου, της επέκτασης σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού μακριά 

από τα έργα μέχρι τη θέση που θα αποχετευτούν, του καθαρισμού των σωληνώσεων, 

των μετακινήσεων του συγκροτήματος, της σταλίας του συγκροτήματος, καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού 

συγκροτήματος. 
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6.4 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Οι εργασίες επανεπίχωσης του απομένοντος όγκου σκάμματος, μετά την κατασκευή 

θεμελίων ή τεχνικών έργων εντός του χώρου του Υ/Σ (εργασία σε χώρο ενεργό, που 

ενδείκνυται να εκτελείται με μικρά-ελαφριά μηχανήματα ή και δια χειρός), θα γίνονται 

τμηματικά και μετά προσοχής. 

Για την επανεπίχωση θα χρησιμοποιούνται καθαρά προϊόντα εκσκαφής ή δάνεια 

χώματα. Ως υλικά επιχώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στρώσεις με θραυστά 

υλικά λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, κροκάλες, 3A, σκύρα, λιθοσυντρίματα, άμμο 

κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιηθεί για τις 

επιχώσεις πρέπει να έχει την κατάλληλη αγωγιμότητα για το δίκτυο γειώσεως.  

Η εργασία περιλαμβάνει τη ρίψη, διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση μέχρι την 

επίτευξη του καθορισμένου βαθμού συμπύκνωσης των εδαφικών υλικών, όπως 

κατηγοριοποιούνται κατά DIN 18196, με συμπυκνωμένο πάχος στρώσης 0.20 m. 

Όπου απαιτηθεί, η συμπύκνωση θα γίνεται με χρήση δονητικής πλάκας 

(«βατραχάκι»). 

Οι εργασίες επίχωσης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009 και ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 (ΟΔΟ)  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00:2009 

6.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα περιλαμβάνονται οι εργασίες ξυλότυπου, 

τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης. Η κατηγορία σκυροδέματος που θα 

χρησιμοποιηθεί θα είναι C20/25-C25/30-C30/35, σύμφωνα με τον ΚΤΣ-2016 και ο 

οπλισμός θα είναι από χάλυβα Β500C, σύμφωνα με τον ΚΤΧ 2008 και τον ΕΚΩΣ 2000, 

καθώς και τις  

- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 & ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 

- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009 & ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 

- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009 & ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 

- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009 & ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 

Από οπλισμένο σκυρόδεμα θα κατασκευαστούν:  

 Οι βάσεις Η/Μ εξοπλισμού 

 Τα κανάλια οδεύσεων καλωδίων 

 Τα φρεάτια 

 

6.5.1   ΒΑΣΕΙΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για τη σκυροδέτηση των βάσεων έδρασης Η/Μ εξοπλισμού θα υλοποιηθούν οι 

παρακάτω εργασίες:   

 Διάστρωση άοπλου σκυροδέματος: Επί του διαμορφωμένου πυθμένα σκαμμάτων 

θα διαστρώνεται άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 0.10 m, με 

ενσωματωμένο πλέγμα Τ131. 

 Χάραξη του περιγράμματος της κατασκευής: Ειδικά η χάραξη των βάσεων Η/Μ 

εξοπλισμού θα εξαρτάται απόλυτα από τους άξονες υφιστάμενης συστοιχίας (κατά 

τις τρεις διαστάσεις). 

 Εργασία καλουπώματος ξυλοτύπου μετά της εφαρμογής φαλτσογωνιών 5 cm. 

 Τοποθέτηση οπλισμού μετά των απαραίτητων αποστατών: Στις βάσεις όπου τα 

μεταλλικά ικριώματα του Η/Μ εξοπλισμού συνοδεύονται από αγκύρια, τα ειδικά 

τεμάχια-αγκύρια θα τοποθετούνται μετά ιδιαιτέρας προσοχής, θα στηρίζονται και 
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θα αλφαδιάζονται επί του καλουπιού και θα ενσωματώνονται στη μάζα του 

σκυροδέματος. 

 Σκυροδέτηση με χρήση αντλίας, ή πυργογερανού με τη συμπύκνωση του 

σκυροδέματος εντός των καλουπιών. 

 Αφαίρεση ξυλοτύπου 

 Επισκευαστικά κονιάματα αποκατάστασης φωλεών-ρωγμών που τυχόν προήλθαν 

από την αφαίρεση των καλουπιών 

 Πλήρωση κενών-διακένων με ειδικό τσιμεντοκονίαμα: Η εργασία αφορά τις 

περιπτώσεις α) βάσεων με αγκύρια, όπου μετά την τοποθέτηση του ικριώματος θα 

ακολουθεί πλήρωση των διακένων μεταξύ μεταλλικών στοιχείων και τελικής 

διαμορφωμένης επιφάνειας και β) βάσεων με διαμορφωμένες οπές υποδοχής 

μεταλλικών στοιχείων έδρασης Η/Μ εξοπλισμού, όπου μετά την τοποθέτηση του 

εξοπλισμού θα γίνεται πλήρωση των κενών με ειδικά τσιμεντοκονιάματα. 

Στη συνέχεια καταγράφονται αναλυτικά οι διάφοροι τύποι βάσεων που θα 

κατασκευαστούν, ανάλογα με το είδος του προς εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού (βλ. 

σχέδιο 46708-2 της Γενικής Διάταξης Έργων Πολιτικού Μηχανικού και 

κατασκευαστικά σχέδια των επιμέρους βάσεων στο Τεύχος ΣΤ: 

- Μία (1) βάση τύπου 63 για την εγκατάσταση του ικριώματος στήριξης του Α/Δ 150 

kV της πύλης Μ/Σ, σύμφωνα με το σχέδιο ΣΤ-003. 

- Τρεις(3) βάσεις τύπου Η1 για την εγκατάσταση των ικριωμάτων στήριξης των Μ/Σ 

μετρήσεων 150 kV συνδυασμένου τύπου, τύπου D5, σύμφωνα με το σχέδιο ΣΤ-

007. 

- Μία (1) βάση τύπου W5z για την εγκατάσταση του Μ/Σ ισχύος Νο.3, δίχως την 

κλίνη εναπόθεσης, σύμφωνα με το σχέδιο ΣΤ-013. 

- Μία (1) βάση τύπου RG1 για την εγκατάσταση της αντίστασης γείωσης R3 του Μ/Σ 

No3, σύμφωνα με τo σχέδιο ΣΤ-011. 

- Μία (1) βάση τύπου RS για την εγκατάσταση του ικριώματος στήριξης της διάταξης 

Α/Ζ ουδετέρου κόμβου Μ/Σ ισχύος Νο.3, σύμφωνα με τo σχέδιο ΣΤ-012. 

- Δύο (2) βάσεις τύπου PP για την εγκατάσταση του ικριώματος τύπου G2 των Μ/Σ 

εγχύσεως, σύμφωνα με τo σχέδιο ΣΤ-009. 

- Δύο (2) βάσεις τύπου PP για την εγκατάσταση του ικριώματος τύπου ST των Μ/Σ 

εντάσεως και τάσεως, σύμφωνα με τo σχέδιο ΣΤ-009. 

- Δύο (2) βάσεις τύπου ΑΚ για την εγκατάσταση των ικριωμάτων στήριξης 

ακροκιβωτίων ΜΤ, σύμφωνα με το σχέδιο ΣΤ-01. 

- Δώδεκα (12) βάσεις τύπου R1 για την έδραση των ικριωμάτων τύπου OS της νέας 

κληματαριάς ΜΤ, σύμφωνα με τo σχέδιο ΣΤ-010. 

- Οκτώ (8) βάσεις τύπου 410 για την εγκατάσταση των Α/Δ αναχωρήσεων ΜΤ, 

σύμφωνα με τo σχέδιο ΣΤ-005. 

- Μία (1) βάση τύπου 410 για την εγκατάσταση του Α/Δ τομής ζυγών, σύμφωνα με 

τo σχέδιο ΣΤ-005. 

- Μία (1) βάση τύπου 410 για την εγκατάσταση του Α/Δ πυκνωτών, σύμφωνα με τo 

σχέδιο ΣΤ-005. 

- Μία (1) βάση τύπου 310 για την εγκατάσταση του Α/Δ της πύλης άφιξης του Μ/Σ 

(πύλη TM), σύμφωνα με τo σχέδιο ΣΤ-004. 

- Δύο (2) βάσεις τύπου P2-P2 για την έδραση των ικριωμάτων καλωδίων της πύλης 

πυκνωτή, σύμφωνα με τo σχέδιο ΑΔΜΗΕ/30483. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω βάση 

θα τροποποιηθεί ως προς τη θέση του σωλήνα των καλωδίων ισχύος ΜΤ, σύμφωνα 

με το σχέδιο ΔΕΔΔΗΕ/46708-9. 

- Δύο (2) βάσεις τύπου P1P1 για την εγκατάσταση των ικριωμάτων τύπου G7 της 

πύλης τομής ζυγών (BSM), σύμφωνα με τo σχέδιο ΣΤ-008. 
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- Μία (1) βάση τύπου 21Γ για την εγκατάσταση της συστοιχίας πυκνωτών 

αντιστάθμισης, σύμφωνα με τo σχέδιο ΣΤ-002. 

Οι αντίστοιχες στατικές μελέτες των βάσεων Η/Μ εξοπλισμού περιλαμβάνονται στα 

σχέδια του Τεύχους ΣΤ. Επισημαίνεται ότι κατά το στάδιο της κατασκευής των βάσεων 

θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εγκατάσταση των προβλεπόμενων 

αγκυρίων για την πάκτωση των ικριωμάτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και στην 

ενότητα 5.1, σε όλες τις νέες βάσεις έδρασης του Η/Μ εξοπλισμού θα εγκατασταθεί 

θεμελειακή γείωση, η οποία θα συνδεθεί με τη γείωση του Υ/Σ. 

 

6.5.2  ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων (4) καναλιών οδεύσεων καλωδίων, ως εξής: 

 Κανάλι καλωδίων ισχύος, πλάτους 0.90 m (πάχος τοιχώματος 0.15 m), βάθους 

0.85 m (με την πλάκα πυθμένα), εντός του οποίου θα εγκατασταθούν τα 

απαιτούμενα καλώδια ισχύος ΜΤ για τη σύνδεση του Μ/Σ ισχύος με την πύλη 

άφιξης, καθώς και για τη σύνδεση του νέου συγκροτήματος πυκνωτών με την 

αντίστοιχη πύλη πυκνωτή. 

 Κανάλι καλωδίων ελέγχου, πλάτους 0.80 m (πάχος τοιχώματος 0.15 m), βάθους 

0.75 m (με την πλάκα πυθμένα), εντός του οποίου θα εγκατασταθούν τα 

απαιτούμενα βοηθητικά καλώδια χαμηλής τάσης για τη διασύνδεση των διαφόρων 

στοιχείων του υπαίθριου Η/Μ εξοπλισμού της επέκτασης του Υ/Σ με τους Πίνακες 

Προστασίας εντός του νέου κτιρίου ελέγχου. Το κανάλι αυτό θα αποτελεί επέκταση 

του υφιστάμενου καναλιού βοηθητικών καλωδίων ΧΤ.  

 Δύο (2) κανάλια καλωδίων ελέγχου, πλάτους 0.80 m (πάχος τοιχώματος 0.15 m), 

βάθους 0.75 m (με την πλάκα πυθμένα), εντός των οποίων θα εγκατασταθούν τα 

απαιτούμενα βοηθητικά καλώδια ΧΤ για τη διασύνδεση των διαφόρων στοιχείων 

του συνόλου του υπαίθριου Η/Μ εξοπλισμού (υφιστάμενου και νέου εξοπλισμού 

ΜΤ) της πλευράς των 20kV με τους Πίνακες Προστασίας εντός του νέου κτιρίου 

ελέγχου. 

Επισημαίνεται ότι στην περιοχή των διασταυρώσεων του νέου καναλιού ισχύος, καθώς 

και των δύο νέων καναλιών ελέγχου με τον υφιστάμενο δρόμο βαριάς κυκλοφορίας, 

τα καλώδια θα οδεύσουν εντός εγκιβωτισμένων σωλήνων. 

Για τη διαμόρφωση των καναλιών από οπλισμένο σκυρόδεμα θα προβλεφθούν τα 

εξής:  

 Διαμόρφωση οπών στον πυθμένα των καναλιών εν είδει στραγγιστηρίων και 

πλήρωση των οπών με χάλικες. 

 Διαμόρφωση ρύσεων ομβρίων υδάτων με τσιμεντοκονία πάχους 2.5 cm, 

αποτελούμενες από δύο διαστρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με 

άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη διάστρωση με πατητή τσιμεντοκονία των 600 kg 

τσιμέντου, λεπτόκοκκης άμμου. Σε  επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 5 cm θα 

τοποθετείται και δομικό πλέγμα. 

 Τοποθέτηση μεταλλικής γωνίας 90x60x6 στις παρειές των τοιχωμάτων προς 

υποδοχή πλακών επικάλυψης οπλισμένου σκυροδέματος. 

 Θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και ο οπλισμός τοιχίων 

αποτελείται από διπλή σχάρα #Φ12/10 . 

 Πλάκες επικάλυψης οπλισμένου σκυροδέματος μήκους 50 cm (με την άλλη 

διάσταση ανάλογη του πλάτους του καναλιού, όπως προβλέπεται στα σχέδια, ήτοι 

88 cm για το κανάλι καλωδίων ισχύος και 78 cm για το κανάλι καλωδίων ελέγχου) 

με πλαίσιο από σιδερογωνιές γαλβανισμένες 80/40/6 mm. Το σκυρόδεμα θα είναι 

κατηγορίας C25/30 και ο οπλισμός από διπλό δομικό πλέγμα κατηγορίας Τ196 

πάνω & κάτω). Η ανάρτηση των πλακών θα γίνεται από δύο μεταλλικές 

γαλβανισμένες χειρολαβές στο άνω μέρος που θα αγκυρώνονται εντός της μάζας 
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του σκυροδέματος. 

 Τοποθέτηση στο κανάλι ισχύος γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών, σύμφωνα με 

το σχέδιο ΔΕΔΔΗΕ/46708-8. Ειδικότερα, θα χρησιμοποιηθούν γωνιακά ελάσματα 

L 50/50/5 ύψους 50 cm ανά 70cm. Η προσαρμογή του κάθε γωνιακού ελάσματος 

σε υπάρχουσες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνεται με τρία Μ8 

εκτονούμενα βλήτρα, τύπου HILTI ή παρομοίου τύπου κατόπιν εγκρίσεως του 

ΔΕΔΔΗΕ. Επί κάθε γωνιακού ελάσματος θα ηλεκτροσυγκολληθούν δύο οδηγοί 

μήκους 30 cm και με απόσταση μεταξύ τους 25 cm, οι οποίοι θα είναι 

κατασκευασμένοι από στραντζαριστά γαλβανιζέ τετραγωνικής διατομής 40/40/1.8 

με σφράγιση του προφίλ της διατομής από μεταλλικό έλασμα διαστάσεων 

40/60/1.8.   

Οι μεταλλικές κατασκευές θα γίνονται σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές του 

εντεταλμένου μηχανικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Στις εργασίες του Αναδόχου 

περιλαμβάνονται η προετοιμασία των μεταλλικών κατασκευών στο μηχανουργείο, η 

προσκόμιση (μεταφορά/ φορτοεκφόρτωση) όλων των υλικών στο έργο και η 

εκτέλεση της εργασίας από εξειδικευμένα συνεργεία (ηλεκτροσυγκολλητές - 

οξυγονοκολλητές). 

Σε όλο το μήκος όδευσης των καναλιών, το πλέγμα γείωσης του Υ/Σ θα διέρχεται 

κάτω από τον πυθμένα των καναλιών. 

 

6.5.3   ΦΡΕΑΤΙΑ/ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων (4) φρεατίων εξωτερικών διαστάσεων 

0,50 x 0,50 m, δύο (2) φρεατίων εξωτερικών διαστάσεων 0,60 x 0,60 m και τριών 

(3) φρεατίων εξωτερικών διαστάσεων 0,70 x 0,70 m, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο 

ΔΕΕΔ/46708-2 της Γενικής Διάταξης Έργων Πολιτικού Μηχανικού. Η κατασκευή τους 

μπορεί να γίνει επί τόπου του έργου από οπλισμένο σκυρόδεμα ή με προμήθεια και 

τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων μετά του αντίστοιχου χυτοσιδηρού 

καλύμματος βαρέως τύπου C250.  

Σε περίπτωση επί τόπου κατασκευής θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας 

C25/30, με οπλισμό με διπλή σχάρα #Φ10/10 και με πατούρα υποδοχής αντίστοιχου 

χυτοσιδηρού καλύμματος βαρέως τύπου C250 (25Τ/ρόδα). 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Τα διάφορα φρεάτια και λοιπά τεχνικά έργα θα κατασκευαστούν με τη μορφή, 

διαστάσεις κλπ. που προβλέπονται στα σχέδια της μελέτης. Για την κατασκευή των 

τοιχωμάτων των φρεατίων και λοιπών τεχνικών έργων και εφόσον οι τοπικές 

συνθήκες, σύσταση εδάφους, βάθη εκσκαφής και η ασφάλεια εργαζομένων και 

κυκλοφορίας το επιτρέπουν είναι δυνατή η μη χρησιμοποίηση εξωτερικού ξυλότυπου 

με την χρησιμοποίηση της παρειάς της εκσκαφής ως ξυλότυπου. Η άρτια σύνδεση 

των σωληνώσεων με τα φρεάτια καθώς και η στεγάνωση των φρεατίων θα γίνονται 

με σχολαστική επιμέλεια. Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή θα συνεπάγεται ανακατασκευή 

ολόκληρου του φρεατίου. Ως προς τους κάθε τύπου λαιμούς των φρεατίων 

επιβάλλεται η με επιμέλεια προσαρμογή τους στο κυρίως σώμα του φρεατίου, 

ιδιαίτερη δε προσοχή θα δίνεται στο απαιτούμενο ύψος κατασκευής τους, ανάλογα με 

τα προβλεπόμενα στη μελέτη ή άλλες οδηγίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία. Με 

σχολαστική ακρίβεια θα τοποθετηθεί και το πλαίσιο υποδοχής των καλυμμάτων ώστε 

να αποφεύγονται κυκλοφοριακές ανωμαλίες, θόρυβοι ή πρόκληση δυστυχημάτων. Η 

διαμόρφωση του πυθμένα του φρεατίου θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης. Στο δάπεδο των φρεατίων θα δημιουργηθεί αποστραγγιστήριο για τη 

διοχέτευση των ομβρίων υδάτων. Είναι επίσης δυνατή η χρησιμοποίηση 

προκατασκευασμένου τεμαχίου. Η διαμόρφωση του αποστραγγιστηρίου που 

προβλέπεται στα σχέδια θα γίνει συγχρόνως με την κατασκευή της βάσης. Η 

κατασκευή των πλευρικών τοιχωμάτων θα αρχίσει το νωρίτερο δυνατόν για να 
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υπάρξει καλή πρόσφυση και στεγανότητα με το σκυρόδεμα της βάσης. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης και εφόσον το σκυρόδεμα της βάσης έχει πήξει τόσο ώστε να μην 

μπορεί να επιτευχθεί καλή πρόσφυση και στεγανότητα με τα τοιχώματα, οι αρμοί 

διακοπής μεταξύ της βάσης και των πλευρικών τοίχων, αφού καθαριστούν επιμελώς, 

θα επιχρίονται με ειδικό συγκολλητικό σκυροδέματος (π.χ. εποξειδική ρητίνη) πριν 

από τη διάστρωση του σκυροδέματος των πλευρικών τοίχων. Η ίδια διαδικασία θα 

τηρηθεί και για τους τυχόν υπόλοιπους αρμούς διακοπής εργασίας κατά την 

κατασκευή του φρεατίου. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας των φρεατίων προβλέπονται 

οπλισμένα. Κάτω από όλα τα φρεάτια θα κατασκευάζεται πλάκα εξυγίανσης σύμφωνα 

με τα σχέδια, με τη χρησιμοποίηση σκυροδέματος εξομάλυνσης C12/15 με 

περιεκτικότητα 20 kg τσιμέντου ανά m3.  

Χυτοσιδηρά καλύμματα  

Η ποιότητα του χυτοσίδηρου, ο τρόπος χύτευσης και οι δοκιμές ελέγχου θα 

ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισμούς και την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Τα καλύμματα θα εδράζονται πάνω στους λαιμούς των φρεατίων με παρεμβολή 

ορθογωνικού περιλαίμιου μικρού ύψους από σκυρόδεμα, όπως προβλέπεται στα 

σχέδια, ανάλογα με τη διατομή του λαιμού. Στο περιλαίμιο αυτό μετά την κατασκευή 

του, θα στερεώνεται με το επίσης χυτοσιδηρό πλαίσιο η στεφάνη εδράσεως του 

καλύμματος. 

 

6.5.4  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

Σκυροδέτηση 

Σε γενικές γραμμές, στις εργασίες σκυροδέτησης περιλαμβάνονται ο καθαρισμός της 

επιφάνειας εφαρμογής και η αφαίρεση τυχόν σαθρών ή χαλαρών τμημάτων 

υποστρώματος δια χειρός, η έγχυση και διάστρωση του σκυροδέματος, η χρήση 

δονητών μάζας ή επιφανείας για συμπύκνωση και μόρφωση της τελικής στάθμης ή 

επιφανείας, η κάλυψη της σκυροδετημένης επιφάνειας με λινάτσα και διαβροχή με 

καθαρό νερό, η λήψη δοκιμίων. Περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη αντιμετώπισης 

τυχόν υπόγειων υδάτων κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων και της διάστρωσης του 

σκυροδέματος, έτσι ώστε οι εργασίες αυτές να γίνονται εν ξηρώ. 

Στη σκυροδέτηση με διαδικασία παραγωγής του σκυροδέματος επί τόπου 

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την προμήθεια, 

τη φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) 

για την παρασκευή του σκυροδέματος, τις σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 

αδρανών υλικών και σκυροδέματος, την κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και 

την επίτευξη της ζητούμενης από τη μελέτη χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος. 

Σε περίπτωση σκυροδέτησης με έτοιμο σκυρόδεμα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου 

συγκαταλέγονται η προμήθεια, η μεταφορά υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη 

θέση εκτέλεσης του έργου, η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επιτόπου, στησίματος και επιστροφής 

της πρέσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από τη θέση σκυροδέτησης. 

 

Πρόσθετα σκυροδέματος 

Στην περίπτωση που προβλέπεται στη μελέτη ή θα απαιτηθεί από τις καιρικές 

συνθήκες και τα τοπικά φαινόμενα, προσθήκη στο χαρμάνι σκυροδέματος πάσης 

φύσεως πρόσθετων, αυτά θα περιλαμβάνουν τα εξής: 

 ίνες πολυπροπυλενίου τύπου Sika Fibers της SIKA (ή παρόμοιου τύπου κατόπιν 

έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ) για την αύξηση της συνεκτικότητας και την αποφυγή 

ανάπτυξης επιφανειακών ρηγματώσεων. 
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 υπερρευστοποιητή υψηλών αντοχών τύπου Sikament 220 της SIKA (ή παρόμοιου 

τύπου κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ) σε υγρή κατάσταση και ανάμιξή του στο 

υγρό μίγμα της μάζας του σκυροδέματος (βαρέλα) στο χώρο του εργοταξίου, λίγο 

πριν τη φάση σκυροδέτησης. 

 ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας τύπου Plastocrete N (ή παρόμοιου τύπου 

κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ) εφαρμοσμένο ως έγχυτο για τη μόρφωση 

μανδυών, την επίτευξη σκυροδέματος υψηλών αντοχών, μεγαλύτερης 

ανθεκτικότητας και βελτιωμένης ρευστότητας.  

 
Αποκατάσταση φωλεών και αποκαλυπτόμενου οπλισμού  

Μετά το ξεκαλούπωμα, εφόσον παρατηρηθούν φωλιές, διάκενα ή και εμφανής 

οπλισμός, θα γίνεται αποκατάσταση αποκαλυπτόμενου οπλισμού και πλήρωση των 

διακένων, με ειδικό σύστημα επισκευαστικών τσιμεντοκονιαμάτων ενός συστατικού, 

πάχους 3 cm. Ειδικότερα, οι εργασίες θα περιλαμβάνουν: 

- Επιμελή καθαρισμό και αφαίρεση τυχόν σαθρών τμημάτων σκυροδέματος και 

απελευθέρωση οπλισμών. 

- Τρίψιμο επιφάνειας οπλισμών και εξυγίανση υποστρώματος έναντι οξειδώσεων, δια 

χειρός ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, εργασίας εκτελεσμένης μετά προσοχής. 

- Προεπάλειψη επί της επιφάνειας των οπλισμών σε δύο στρώσεις με συνολικό πάχος 

0.03-0.04 m, με τσιμεντοειδές κονίαμα τύπου Sika Mono Top910 της Sika ή 

παρομοίου τύπου κατόπιν έγκρισης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εργασία εφαρμοσμένη 

αρχικά επί της επιφάνειας οπλισμού ως στρώση προστασίας, με χρόνο αναμονής 4 

έως 5 ώρες. 

- Δημιουργία νέας στρώσης προστασίας και ενίσχυσης πρόσφυσης, τόσο επί της ήδη 

επικαλυμμένης επιφάνειας οπλισμού, όσο και επί της γειτνιάζουσας επιφάνειας 

σκυροδέματος, αφού προηγηθεί διαβροχή υποστρώματος μέχρι κορεσμού. 

- Εφαρμογή ζώνης επικάλυψης οπλισμού πάχους έως 0,03 m, με επισκευαστικό 

κονίαμα τύπου Sika Mono Top (Dynamic) της Sika (ή παρομοίου τύπου κατόπιν 

έγκρισης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), εκτελεσμένης δια μύστρου ή σπάτουλας, επί της 

νωπής προηγούμενης στρώσης. 

 

Χαλύβδινοι οπλισμοί 

Οι χαλύβδινοι οπλισμοί (ράβδοι-πλέγματα) θα είναι ελληνικής προέλευσης τύπου 

ΣΙΔΕΝΟΡ ή παρόμοιου τύπου κατόπιν έγκρισης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, έτοιμοι επί 

οποιονδήποτε τμημάτων έργου, όπως: 

- Χαλύβδινοι οπλισμοί, ανώτερης ποιότητας C, S500, B500A & B500C 

- Δομικά πλέγματα   Τ131 (Φ5) ,   Τ196 (Φ5),  Τ188 (Φ6) 

- Κοινά πλέγματα Τ92, Τ139, Τ092 (Φ4,2) (τοποθέτηση σε μη φέρουσες 

κατασκευές).  

Η τοποθέτηση και συναρμογή του οπλισμού/πλεγμάτων θα γίνεται βάσει των 

διαστάσεων και διατομών που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας. 

Τυχόν εναπομείναντα αποκόμματα οπλισμού ή πλεγμάτων δεν θα επιμετρηθούν. 

Σε περίπτωση που μετά από έγκριση του Εντεταλμένου Μηχανικού, ενωθούν με 

παράθεση δύο τεμάχια σιδηράς ράβδου για να πραγματοποιηθεί το απαιτούμενο από 

τη μελέτη μήκος, το μήκος παραθέσεως δεν θα επιμετρηθεί. Η παραλαβή του 

οπλισμού στο εργοτάξιο θα γίνεται παρουσία του Εντεταλμένου Μηχανικού της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., βάσει ζυγολογίου. Ακατάλληλοι οπλισμοί ή περίσσεια οπλισμού δεν θα 

παραλαμβάνονται και δεν θα αναγνωρίζονται στην επιμέτρηση σε χιλιόγραμμα (kg) 

χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος.  

Στην εργασία περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση του οπλισμού μετά των 
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απαραίτητων υλικών στερέωσης και πρόσδεσης, όπως και οι εργασίες καθαρισμού, 

κοπής, κάμψης, απομείωσης, έδρασης και συγκρατήσεως κατά την ρίψη του 

σκυροδέματος του σιδηρού οπλισμού.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΟΠΛΙΣΜΟ-ΞΥΛΟΤΥΠΟ 

 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

Το σκυρόδεμα μπορεί να παράγεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα) ή να 

προμηθεύεται έτοιμο. Το σκυρόδεμα που παράγεται στο εργοτάξιο θα είναι από 

θραυστά, σκληρά, αδρανή υλικά κοκκομετρικά διαβαθμισμένα ανάλογα με την 

επιθυμητή ποιότητα παραγωγής και απαλλαγμένα από οποιεσδήποτε οργανικές ή 

γαιώδεις ουσίες και θα αναμιγνύονται με καθαρό νερό απαλλαγμένο από οργανικές 

ουσίες ή άργιλο ώστε να μην έχει δυσμενή επίδραση στην πήξη, στην αντοχή και στη 

διατήρηση των σκυροδεμάτων και να μην παραβλάπτει την προστασία του οπλισμού 

έναντι διάβρωσης. Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τύπου PORTLAND I ή 

II, (παραγωγής των Ελληνικών εργοστασίων), θα μεταφέρεται στο εργοτάξιο σε 

σάκους σφραγισμένους με το σήμα του εργοστασίου, το οποίο θα φυλάσσεται 

επιμελώς και πριν χρησιμοποιηθεί δεν θα πρέπει να έχει υποστεί φθορά από υγρασία, 

χρόνο, κλπ. ώστε οι ιδιότητές του να διατηρούνται άριστες. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη 

περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι 280 kg/m3, εφόσον με την κατάλληλη 

κοκκομετρική διαβάθμιση επιτυγχάνεται η επιθυμητή χαρακτηριστική αντοχή του 

σκυροδέματος. Θα επιτρέπεται η παραγωγή στο εργοτάξιο, εφόσον ο Ανάδοχος 

διαθέτει τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό και τα μέσα για την παρασκευή της 

επιθυμητής κατηγορίας σκυροδέματος. 

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί "έτοιμο σκυρόδεμα", ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να δηλώσει έγκαιρα στον Εντεταλμένο Μηχανικό το εργοστάσιο από το 

οποίο θα προμηθευτεί το σκυρόδεμα καθώς και την απόστασή του από το έργο. Το 

εργοστάσιο θα πρέπει να έχει μελέτη συνθέσεως για την επιθυμητή κατηγορία 

σκυροδέματος μαζί με όλα τα πρόσμικτα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και 

αποτελέσματα ελέγχου. Στο δελτίο παραγγελίας θα αναγράφονται απαραίτητα η 

κατηγορία σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο, η απαιτούμενη 

κάθιση, η ποσότητα και αντίστοιχο κριτήριο ελέγχου. 

Η ανάμιξη του σκυροδέματος θα γίνεται με μηχανικό μαλακτήρα, ενώ η διάρκεια 

αναμίξεως και η μέθοδος διάστρωσής του θα τυγχάνει της εγκρίσεως του ΔΕΔΔΗΕ. 

Κατά τη μεταφορά του σκυροδέματος και την έγχυσή του, δεν επιτρέπεται ο 

διαχωρισμός των στοιχείων του. Πριν από την διάστρωση του σκυροδέματος το τυχόν 

προηγούμενο στρώμα πρέπει να "αγριευθεί", να καθαρισθεί και να πλυθεί με 

επιμέλεια, ώστε η επιφάνεια να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά λιπαρά ή 

ακάθαρτα τμήματα. Στην καθαρισμένη επιφάνεια θα εγχυθεί διάλυμα τσιμέντου, 

άμμου, νερού (αριάνι). Σχετικά με τον χρόνο παρελεύσεως από την παρασκευή μέχρι 

τη διάστρωση του σκυροδέματος, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες 

κανονισμούς που αφορούν τα έργα σκυροδέματος. 

Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται με επιμέλεια και θα δονείται με μηχανικούς δονητές, 

μέχρις ότου ο τυχόν αέρας που περιέχεται σε αυτό εκδιωχθεί και το κονίαμα αναβλύζει 

ελαφρά στην επιφάνεια. Το είδος των δονητών που θα χρησιμοποιηθούν 

(επιφανειακοί ή εμβαπτιζόμενοι) θα καθορίζεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. 

Προκειμένου περί εμβαπτιζομένων δονητών, η διάστρωση και δόνηση του 

σκυροδέματος θα εκτελείται σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου από το μήκος του 

δονητή. Δεν θα επιτραπεί να διαστρωθεί σκυρόδεμα εάν δεν ευρίσκεται επί τόπου του 

έργου ένας (1) τουλάχιστον εφεδρικός δονητής σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Η 

διάστρωση σκυροδέματος απαγορεύεται εφόσον κατά την προηγούμενη νύχτα η 

θερμοκρασία πέσει κάτω των 5°C. Μπορεί και στην περίπτωση αυτή να διαστρωθεί 

κατ' εξαίρεση σκυρόδεμα, υπό την προϋπόθεση εγκρίσεως από τον Εντεταλμένο 
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Μηχανικό και αφού ληφθούν εγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, 

όταν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, οι νεοδιαστρωθείσες επιφάνειες 

σκυροδέματος πρέπει να καλύπτονται κάθε βράδυ ώστε να προστατεύονται από ψύξη, 

όπως με σάκους, αδιάβροχα, ψάθες, κλπ. Μετά από την περίοδο ψύξεως ή έστω όταν 

(μετά την διάστρωση του σκυροδέματος) την νύχτα η θερμοκρασία κατέλθει κάτω 

των 0°C, η εργασία δεν θα επαναρχίσει παρά μόνον εφόσον διαπιστωθεί από τον 

Εντεταλμένο Μηχανικό ότι το διαστρωθέν σκυρόδεμα δεν υπέφερε από την χαμηλή 

θερμοκρασία ή εφ' όσον αποκοπούν και απομακρυνθούν όλα τα προσβληθέντα 

τμήματα. Για την τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία του εργοταξίου θερμόμετρα "μεγίστου - ελαχίστου". 

Απαγορεύεται κάθε φόρτιση των σκυροδεμάτων πριν το σκυρόδεμα αποκτήσει 

επαρκή αντοχή. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να διατηρείται το 

σκυρόδεμα υγρό και να μην εκτίθεται σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Ο ανωτέρω 

όρος μπορεί να επιτευχθεί με κάλυψη του σκυροδέματος με σάκους, αδιάβροχα, 

ψάθες κλπ., που θα καταβρέχονται συχνά, ώστε να διατηρούνται πάντοτε υγρές. Αυτό 

θα τηρείται τουλάχιστον για οκτώ συνεχείς ημέρες. 

Ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος θα γίνεται με τη λήψη δοκιμίων, όπως 

περιγράφεται στον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Ο αριθμός των 

δοκιμίων και το κριτήριο ελέγχου θα καθορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ-2016. Η 

επιθυμητή πλαστικότητα θα ελέγχεται με τη δοκιμή κάθισης.  

Τα έξοδα μεταφοράς και συντηρήσεως των δοκιμίων και ό,τι γενικά αφορά στην 

εκτέλεση των ανωτέρω δοκιμών, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση 

αμφιβολιών σχετικά με την ποιότητα του σκυροδέματος θα γίνεται πυρηνοληψία, 

σύμφωνα με τις οδηγίες και την έγγραφη εντολή του εντεταλμένου μηχανικού της 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

 

ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους κατασκευές από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα 

σχέδια. Οι οπλισμοί που προσκομίζονται θα είναι σε άριστη κατάσταση, άλλως δεν θα 

παραλαμβάνονται. Εάν μεταξύ της παραλαβής και της τοποθέτησης παρέλθει χρονικό 

διάστημα, πριν τοποθετηθούν θα καθαρίζονται από ακαθαρσίες, λίπη και σκωρίες. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί παλαιός οπλισμός ή οπλισμός που θα έχει υποστεί 

ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις. Οι οπλισμοί θα κάμπτονται στις ακριβείς διαστάσεις 

βάσει των Κανονισμών οπλισμού και θα τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπονται 

από τα σχέδια με κάθε επιμέλεια και σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη 

ευθυγραμμίας ράβδων και ορθογωνισμού διακένων, όσο και καθαριότητας. Επίσης 

πρέπει να εξασφαλίζεται καλά η σύνδεση με σύρμα των εφελκυομένων και 

θλιβομένων ράβδων με τον οπλισμό διανομής και τους συνδετήρες, κατά τη 

διάστρωση δε του σκυροδέματος να συγκρατούνται στην ακριβή θέση τους και να 

περιβάλλονται πυκνά από τη μάζα του σκυροδέματος, ώστε να τηρούνται οι 

επικαλύψεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς. 

Ο άνω οπλισμός των πλακών και των βάσεων πρέπει να εξασφαλίζεται από βύθιση 

εντός του σκυροδέματος με ειδικά στηρίγματα (καβαλέτα - πλακίδια από σκυροδέματα 

με ή χωρίς προεξοχές, σύρματα κλπ). Ο αριθμός των ενώσεων των εφελκυομένων 

οπλισμών για αύξηση του μήκους των πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο, είτε 

πρόκειται για σιδηρές ράβδους, είτε για ηλεκτροσυγκεκολλημένα (τυποποιημένα ή 

όχι) πλέγματα. Οι ενώσεις αυτές πρέπει να διατάσσονται στις περιοχές των 

ασθενεστέρων οπών (π.χ. θέση μηδενισμού ροπών). Για τις ενώσεις των 

ηλεκτροσυγκεκολλημένων πλεγμάτων με παράθεση, καθώς και ό,τι αφορά στη 

χρησιμοποίησή του ως οπλισμού αντοχής, ισχύουν οι Ελληνικοί Κανονισμοί, οι DIN 

1045, DIN 4225 και επιπλέον οι ειδικοί Γερμανικοί Κανονισμοί. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ειδικές προδιαγραφές σχετικές με τον τρόπο 

στηρίξεως και ενώσεως των ράβδων (συγκόλληση κλπ) χωρίς πρόσθετη πληρωμή 
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του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν τοποθετηθεί ο οπλισμός και πριν 

από τη διάστρωση του σκυροδέματος, να υποβάλλει για έγκριση στον ΔΕΔΔΗΕ 

καταλόγους οπλισμού, σχέδια τοποθετήσεως πλεγμάτων, καθώς και σκαριφήματα 

κοπής αυτών. Η δε παραλαβή του σιδηρού οπλισμού θα γίνεται πριν τη διάστρωση 

του σκυροδέματος και βάσει των εγκεκριμένων καταλόγων οπλισμού, σχεδίων 

τοποθετήσεως πλεγμάτων και σκαριφημάτων κοπής αυτών, τα οποία θα 

υπογράφονται από τους αντιπροσώπους της Υπηρεσίας  και του Αναδόχου. 

Δεν επιτρέπονται αλλαγές των διατομών των ράβδων, του αριθμού αυτών, των 

μεταξύ τους αποστάσεων που αναγράφονται στα εγκεκριμένα σχέδια και τις 

αναθεωρήσεις τους. Ειδικά για τα ηλεκτροσυγκεκολλημένα πλέγματα, επιτρέπεται 

αλλαγή στον τύπο του πλέγματος μόνο μετά από έγκριση της Επιχειρήσεως και μόνον 

όταν με την αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται τεχνικότερη, ασφαλέστερη και 

οικονομικότερη χρησιμοποίηση του υλικού. 

 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ  

Το παρόν άρθρο αφορά τους ξυλότυπους κάθε κατασκευής από σκυρόδεμα, 

οπλισμένο ή άοπλο, όπως πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, τοιχίων, 

πέδιλων, κλιμάκων, στηθαίων οποιασδήποτε μορφής κλπ, σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το έδαφος και για οποιοδήποτε ύψος πυθμένα ξυλοτύπου από το υποκείμενο 

δάπεδο εργασίας, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι ύδατος. 

Οι ξυλότυποι και τα ικριώματα των σκυροδεμάτων πρέπει να παρουσιάζουν τέτοια 

ακαμψία ώστε να αντέχουν, χωρίς να παραμορφώνονται, στις φορτίσεις που θα 

υποστούν κατά την εκτέλεση των έργων και μέχρι να αποξηλωθούν. Απαιτείται επίσης 

οι επιφάνειες που θα προκύψουν μετά από την αφαίρεση των ξυλοτύπων να μην 

παρουσιάζουν εκχύματα αρμών και γενικά να είναι ομαλές και λείες, οι δε διαστάσεις 

των διαφόρων κατασκευών να είναι ακριβώς αυτές που προβλέπουν τα σχέδια. 

Αποκλείεται ρητά η παραλαβή ξυλοτύπων με αρμούς από τους οποίους υπάρχει 

κίνδυνος διαρροής του υλικού. 

Η σύνδεση και στήριξη γενικά των ξυλοτύπων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

οι εξωτερικές πλευρές τους να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να παρουσιασθεί στην 

επιφάνεια που θα προκύψει κανένα στοιχείο σιδηρού οπλισμού. Η αφαίρεση των 

ξυλοτύπων και των πήχεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για να μην 

τραυματίζονται οι επιφάνειες σκυροδέματος. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση 

μικρών εγκάρσιων σανίδων (τσιλίκια), τεμαχίων πεπιεσμένου χάρτου (χαρτμπόρντ), 

λαμαρινών κλπ. 

Οι ξυλότυποι πριν από τη σκυροδέτηση θα διαβρέχονται μέχρι κορεσμού και θα 

επαλείφονται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή με ειδικό δόκιμο προϊόν διευκολύνσεως του 

ξεκαλουπώματος, το οποίο δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τον οπλισμό. 

Ο Ανάδοχος χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή, υποχρεούται να προβλέψει για την 

κατασκευή οπών, εγκοπών και για την ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα μεταλλικών 

στοιχείων αγκυρώσεως, σιδηρογωνιών προστασίας ακμών, σιφωνίων, δαπέδων, 

σωλήνων, καλωδίων, κλπ. Το γέμισμα με σκυρόδεμα των οπών που τυχόν απέμειναν 

βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση υποχρεούται 

να τοποθετήσει τριγωνικούς πήχεις (φαλτσογωνίες) στις γωνίες των στύλων / δοκών  

και λοιπών στοιχείων του έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου 

Μηχανικού. 

Στην εργασία ξυλοτύπου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς της 

αναγκαίας και κάθε είδους και διαστάσεων πελεκητής και πριστής ξυλείας, η δαπάνη 

κατασκευής του ξυλοτύπου σε οποιοδήποτε σχήμα, επίπεδο ή καμπύλο, βάθος ή ύψος 

και για οποιοδήποτε τμήμα του έργου, περιλαμβανομένης και της δαπάνης των κάθε 

είδους ικριωμάτων (μεταλλικών ή ξύλινων), των διαφόρων συνδέσεων, της καρφικής 

ύλης, των σιδηρών συνδέσεων, των ξύλινων πηχίσκων προστασίας των ακμών 

στύλων και δοκών (φαλτσογωνιών), της ειδικής μορφώσεως για την ενσωμάτωση 
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στο σκυρόδεμα οποιουδήποτε αντικειμένου (σωλήνων, αγωγών κλπ), της ειδικής 

μορφώσεως για την κατασκευή οπών, φωλεών, εγκοπών οποιωνδήποτε διαστάσεων 

κλπ. Επιπλέον περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγμάτων 

(αποστάτες) χαλύβδινου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και τη μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, 

ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή ισοδύναμου, σε οποιαδήποτε τμήματα του 

έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Εκτός από τα ανωτέρω 

περιλαμβάνεται η δαπάνη και η φθορά από τυχόν άνοιγμα οπών ή εγκοπών στους 

ξυλοτύπους για την τοποθέτηση εξέχοντος σιδηρού οπλισμού αναμονής ή άλλου 

υλικού, η δαπάνη απομείωσης, φθοράς, αποσύνθεσης, καθαρισμού, διαλογής και 

αποκόμισης ξυλείας και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή 

ενός τετραγωνικού μέτρου έτοιμου ξυλοτύπου, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

προδιαγραφές τους κανόνες τέχνης και εμπειρίας και τις οδηγίες του Εντεταλμένου 

Μηχανικού. 

 

6.6 ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΕΝΤΟΣ ΑΥΛΑΚΑ 

Τα τμήματα οδεύσεων των καλωδίων ελέγχου εκτός των διαμορφωμένων καναλιών 

θα εγκατασταθούν  εντός εγκιβωτισμένων πλαστικών σωλήνων, κατάλληλης διατομής 

και αντοχής 10 atm. Η διάταξη των σωληνώσεων αποτυπώνεται ενδεικτικά στο σχέδιο 

ΔΕΔΔΗΕ/46708-2 του Τεύχους ΣΤ. Στα σημεία σύνδεσης των σωληνώσεων θα 

κατασκευαστούν φρεάτια κατάλληλων διαστάσεων, ανάλογα με το πλήθος και τις 

διατομές των σωληνώσεων.  

Στις περιπτώσεις εγκιβωτισμού των σωληνώσεων εντός αύλακα η διαδικασία που 

ακολουθείται έχει ως εξής: 

 Εκσκαφή αύλακα διαστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη 

 Διάστρωση ισχνού σκυροδέματος C 12/15 πάχους 5 cm 

 Τοποθέτηση σωλήνων  

 Πλήρωση αύλακος με σκυρόδεμα C 12/15 οπλισμένο με πλέγμα Τ131 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης σωλήνων σε δύο στρώσεις, μεταξύ των στρώσεων θα 

γίνεται ενδιάμεση διάστρωση ισχνού σκυροδέματος C 12/15 πάχους 5 cm με 

πλέγμα. 

 

 

6.7 ΚΤΙΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ 

Το κτίριο ελέγχου αποτελείται από ένα ισόγειο, του οποίου ο φέρων οργανισμός θα 

κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 και σιδηρό οπλισμό S500s (πλάκες, 

δοκοί και υποστυλώματα).  

 

6.7.1 ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 

Θα κατασκευαστούν από διάτρητους οπτόπλινθους αργιλικούς, άριστης ποιότητας 

τέλειας οπτήσεως, ακέραιους, σκληρούς, κανονικού σχήματος με καλά 

διαμορφωμένες ακμές. Η δόμηση θα γίνεται με Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2,5 των 

150 kg τσιμέντου. Το πάχος των εξωτερικών τοίχων θα είναι 25 cm. 

Θα κατασκευασθούν σενάζ διατομής 15 εκ. x πάχος τοίχου με οπλισμό 4Φ10 και 

συνδετήρες Φ8/25 καθ’ ύψος το πολύ 2 m, που θα διήκουν από στύλο σε στύλο. 

Στους τοίχους με ανοίγματα τα σενάζ θα κατασκευάζονται και στην στάθμη ποδιάς. 

Αναλυτικότερα, το χτίσιμο των τοίχων θα γίνει με ασβεστοκονίαμα αναλογίας 1:2,5 

και με προσθήκη 150 χλγ. τσιμέντου κοινού σε κάθε κυβικό μέτρο έτοιμου 

κονιάματος. 
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Το πάχος των αρμών δεν θα ξεπερνά το 1 εκ. και το κονίαμα που περισσεύει θα 

συμπιεστεί αμέσως στους αρμούς με το μυστρί. Διασταυρούμενοι τοίχοι θα χτίζονται 

ταυτόχρονα και στο ίδιο ύψος ώστε να επιτυχαίνεται η εμπλοκή και η καλή σύνδεση. 

O Ανάδοχος του έργου θα μεριμνήσει για την είσοδο των βοηθητικών καλωδίων εντός 

του νέου κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ. Για τον σκοπό αυτό θα διανοιχτούν τουλάχιστον 

δύο οπές διαστάσεων 0.50 x 0.50 m και μία οπή 0.35 x 0.20 m, επί της εξωτερικής 

τοιχοποιΐας από οπτοπλινθοδομή, πάχους 25 cm.  

Η διάνοιξη οπής σε οπτοπλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους, με ή χωρίς επίχρισμα σε 

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί δια χειρός ή και 

με χρήση μηχανικών μέσων (αερόσφυρας) και με την εργασία μόρφωσης των 

παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος. Η τοιχοποιΐα μετά 

τη μορφοποίηση του ανοίγματος θα επαναχρωμαστεί εξωτερικά και εσωτερικά. Μετά 

το πέρας της εργασίας θα ακολουθήσει η συσσώρευση των αχρήστων σε σάκους, η 

φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψή τους σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις 

Αρχές. 

 

 

6.7.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

Τα τυχόν εξωτερικά επιχρίσματα των όψεων, θα είναι τριπτά μαρμαροκονίας, πάχους 

3 εκ. και θα  κατασκευαστούν σε τρεις στρώσεις, ως εξής : 

1η ΣΤΡΩΣΗ (πεταχτό). Θα γίνει λεπτόρρευστη τσιμεντοκονία αναλογίας 450 kg 

τσιμέντου για κάθε m3 κονιάματος με χονδρόκοκκη άμμο και θα καλύπτει ολόκληρη 

την επιφάνεια. 

2η ΣΤΡΩΣΗ (λάσπωμα). Θα χρησιμοποιηθεί ασβεστοκονίαμα με αναλογία σε όγκο 1 

μέρους πολτού ασβέστη σε κάθε 2,5 μέρη άμμου 3 kg και με προσθήκη 150 kg κοινού 

τσιμέντου για κάθε m3 κονιάματος. 

Η επιφάνεια της στρώσεως αυτής θα χαραχτεί πριν την σκλήρυνση της με οδοντωτό 

εργαλείο σε οριζόντιες γραμμές για την καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσεως. 

Πάχος της δεύτερης στρώσεως 14 mm περίπου. 

3η ΣΤΡΩΣΗ (αστάρωμα μέτριο και ψιλό). Θα χρησιμοποιηθεί ασβεστοκονίαμα με 

αναλογία σε όγκο, 1 μέρους εσβεσμένου πολτού ασβέστη σε κάθε 2 μέρη 

μαρμαρόσκονη και με προσθήκη 150 kg λευκό τσιμέντο για κάθε m3 κονιάματος. Η 

τελική επιφάνεια του επιχρίσματος θα επεξεργαστεί με το τριβίδι. Πάχος της τρίτης 

στρώσεως 6 mm περίπου. 

Στις κατακόρυφες ακμές των επιχρισμάτων ενσωματώνονται εσωτερικά 

γαλβανισμένα γωνιόκρανα προστασίας τους τύπου Catnic, στερεωμένα πάνω στην 

οπτοπλινθοδομή. Επίσης, σε τοίχους διαφορετικών υλικών τοποθετείται λωρίδα 

δικτυωτού ελάσματος από γαλβανισμένο ατσάλι παχ. 0,45 mm ρομβοειδούς οπής 

9/20 τύπου CATNIC 

Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί για τα κονιάματα θα είναι θραυστή, θα προέρχεται 

από υγιή πετρώματα και θα είναι καθαρή και απαλλαγμένη από προσμίξεις επιβλαβείς 

για το κονίαμα. Ο ασβέστης θα είναι τέλεια σβησμένος και το τσιμέντο θα είναι τύπου 

PORTLAND κοινό ή λευκό, Ελληνικής προελεύσεως. 

Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των κονιαμάτων θα έχει την 

καθαρότητα του πόσιμου. Ιδιαίτερη φροντίδα θα ληφθεί πριν και μετά την ανάμιξη 

των υλικών με νερό έτσι ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές μίγμα κονιάματος. 

Οι τελικές επιφάνειες των επιχρισμάτων θα είναι απόλυτα επίπεδες και λείες και οι 

ακμές των γωνιών τέλεια ευθύγραμμες. 

Διευκρινίζεται ότι στην προσφορά καλύπτονται όλες οι αναφερόμενες εργασίες, τα 

ικριώματα, την πρόσθετη εργασία για την διαμόρφωση των επιχρισμάτων, των 

λαμπάδων των θυρών και παραθύρων, τις εργασίες επισκευών (μερεμέτια) για το 
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κλείσιμο οπών, λουκιών και αρμογλυφών, σωληνώσεων, καλωδιώσεων κλπ. Καθώς 

και όλα τα υλικά επί τόπου του έργου που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των 

ως άνω εργασιών. 

 

6.7.3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ (βιομηχανικό δάπεδο) 

Επιφανειακή σκλήρυνση νωπού ευθυγραμμισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

για την βελτίωση της αντοχής του σε τριβή και σε σημειακές κρούσεις , την απαγωγή 

στατικού ηλεκτρισμού, και την μη κατακράτηση σκόνης με εφαρμογή συστήματος 

βιομηχανικού δαπέδου τύπου Sika floor-1 Metal Top της Sika ή άλλου ισοδυνάμου 

της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και τελική εφαρμογή συστήματος λείας 

αυτοεπιπεδούμενης αντιολισθηρής επίστρωσης  τύπου Sika floor 263 SL της Sika, ως 

ακολούθως: 

 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Αρχικά διαστρώνεται το οπλισμένο γαρμπιλομπετόν της κατασκευής του 

βιομηχανικού δαπέδου, σε πάχος στρώσης 5 cm, με περιεκτικότητα 300 kg/m3 

τσιμέντου τύπου PORTLAND και οπλισμό στη μάζα του (με ανάμιξη στη βαρέλα) από 

ειδικές ίνες πολυπροπυλενίου των 12 mm, τύπου Sika Fibers σε αναλογία 600 gr/m3 

κονιάματος. 

• Στη συνέχεια, επάνω στην επιφάνεια του γαρμπιλομπετόν και εφόσον περάσουν 

τέσσερις ώρες περίπου από την διάστρωση, δηλαδή στο χρόνο που η επιφάνεια 

αρχίζει να στεγνώνει, θα γίνει επίπαση ξηρού μίγματος τύπου Sika floor-1 Metal 

Top (σε γκρι χρώμα), με κατανάλωση 4 kg/m2 και θα ακολουθήσει λείανση του 

μίγματος με κατάλληλους μηχανικούς λειαντήρες (κοντά στις γωνίες και στα 

κατακόρυφα στοιχεία με ειδικές συσκευές και στην υπόλοιπη επιφάνεια με 

ελικόπτερα).  

Επάνω στη λεία επιφάνεια θα γίνει νέα επίπαση του ξηρού μίγματος τύπου Sika 

floor-1 Metal Top, με κατανάλωση 3 kg/m2 και θα ακολουθήσει πάλι λείανση με 

μηχανικούς λειαντήρες.  

• Μετά από την πλήρη επεξεργασία της δεύτερης διασποράς του υλικού και εφόσον 

περάσουν 30 λεπτά της ώρας από αυτή, θα γίνει η τελική επεξεργασία για την 

λείανση της επιφάνειας με κατάλληλους μηχανικούς λειαντήρες (τύπου finishing). 

• Κατά την διάρκεια της πήξης θα γίνει συντήρηση στην επιφάνεια με ψεκασμό 

αντιεξατμιστικής μεμβράνης του τύπου Sika floor Prosill 22. 

• Θα δημιουργηθούν αρμοί συστολοδιαστολής πλάτους 5 mm και βάθους 30mm 

περίπου, που θα διανοιχθούν με ηλεκτρικό κόπτη, έτσι ώστε η επιφάνεια των 

διάφορων διαμορφωμένων τμημάτων του βιομηχανικού δαπέδου να μην 

υπερβαίνει τα 16 m2. 

• Μετά τη διάνοιξη των αρμών, θα γίνει καθαρισμός και σφράγιση με μαστίχη δύο 

συστατικών ψυχρής εφαρμογής βασισμένη σε πολυμερή πολυουρεθάνης και 

λιθανθρακόπισσα, τύπου SIKAFLEC T68 W της SIKA Ελβετίας, που πληροί τις 

προδιαγραφές US FEDERAL SPECIFICATION SS – S – 00200 D και ΕΑ.Α 

SPECIFICATION P.D. – 605 – 2.1.F.,  μετά από προεπάλειψη με primer τύπου Τ 

68 της SIKA, η εναλλακτικά με μαστίχη πολυουρεθανική ενός συστατικού του 

τύπου SIKAFLEX PRO 3 WF ή με ανάλογων τύπων μαστίχες, της έγκρισης της 

Επίβλεψης, που θα γίνεται με βάση τις οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή. 

 

Β΄ ΦΑΣΗ 

Μετά την περάτωση του προηγούμενου σταδίου και την παρέλευση 3 εβδομάδων 

ακολουθεί η εφαρμογή του συστήματος έγχρωμης λείας αυτοεπιπεδούμενης 

επίστρωσης, αντιολισθηρής ως ακολούθως:  
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• Αστάρωμα της επιφάνειας με άχρωμο εποξειδικό υλικό δύο συστατικών τύπου Sika 

floor156, άνευ διαλυτών, σε αναλογία 75/25 κατά βάρος, εφαρμοσμένο επιμελώς 

με βούρτσα ή ρολό. 

• Ακολουθεί εφαρμογή στρώσης με ειδικό αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό υλικό, δύο 

συστατικών, άνευ διαλυτών, σε Ral αποχρώσεις του γκρι, σε συνδυασμό με 

χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,1-0,25 mm, σε αναλογία μίγματος κατά βάρος 

1/1, με συνολικό πάχος ανάπτυξης 1,5-2 mm, τύπου  Sika floor263SL, 

εφαρμοσμένο με σπάτουλα φαρδιά και οδοντωτή. 

 

6.7.4 ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Στο δάπεδο του κτιρίου της αίθουσας ελέγχου θα διαμορφωθούν κανάλια οδεύσεων 

καλωδίων, πλάτους 40 cm και βάθους 40 cm από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα 

με το σχέδιο 46708-5, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί λαμαρίνα μπακλαβωτή (43,25 

kg/m2) ή κριθαρωτή (41,25 kg/m2), βιομηχανικού τύπου, πάχους 5 mm, 

επικαθήμενη σε γωνιά L50x50x5, η οποία θα είναι πακτωμένη στο μπετόν με λάμες 

4x15 mm ανά 0,50 m.  

 

 

 

6.7.5 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

6.7.5.1 Αλουμινοκατασκευές  

Τα κουφώματα κατασκευάζονται από ειδικές διατομές αλουμινίου κράματος AGS 

τύπου ΕΤΕΜ και σειράς 2300 (και παράθυρα) ή ισοδυνάμου, που είναι σύμφωνες με 

τις διεθνείς προδιαγραφές για Αρχιτεκτονικές διατομές και για κουφώματα 

αλουμινίου. 

Η προστασία και ο εξευγενισμός της επιφάνειας των ράβδων αλουμινίου θα γίνει με 

τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία από 

διάβρωση, υγρασία κλπ. 

Το χρώμα θα είναι της απολύτου εκλογής του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. 

Το σύστημα κατασκευής των αλουμινίων, θα είναι συναρμολογούμενο από κοίλες 

ορθογωνικές κλειστές διατομές αλουμινίου. Οι σύνδεσμοι και ενισχύσεις στα σημεία 

άρθρωσης θα εξασφαλίζεται με τάκους ανάλογης μορφής, από μασίφ αλουμίνιο ίδιου 

κράματος με αυτό των διατομών. 

Η κατασκευή θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα σφραγιστικά παρεμβύσματα ή 

αντικρουστικά – αντικραδασμικά παρεμβλήματα και βουρτσάκια για τις πλήρεις 

στεγανώσεις, αεροσφραγίσεις, συγκρατήσεις των υαλοπινάκων και για την αποφυγή 

τριβών μεταξύ επιφανειών αλουμινίου. 

Για την εξασφάλιση της σωστής προσαρμογής και λειτουργίας των φύλλων θα 

προσεχθούν ιδιαίτερα : 

α) η τήρηση των σωστών ανοχών μεταξύ φύλλου και κάσσας, 

β) η πρόβλεψη της δυνατότητας ρύθμισης χωρίς την παρεμπόδιση της λειτουργίας 

των φύλλων και  

γ) η πρόβλεψη των αναγκαίων εξαρτημάτων και μηχανισμών με τρόπου που να 

επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό του κουφώματος. 

Η προστασία των αρμών θα γίνεται με την χρησιμοποίηση υλικών αρμολόγησης 

(σιλικόνη). Οι διατομές των αλουμινίων θα προστατευθούν κατά το στάδιο της 

κατασκευής με αυτοκόλλητη ταινία. Η προστατευτική αυτοκόλλητη χαρτοταινία θα 

αφαιρεθεί μετά την αποπεράτωση και προ της παραδόσεως του όλου έργου. 

Διευκρινίζεται ότι στην εργασία περιλαμβάνονται και δεν πληρώνονται τα υλικά και η 
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εργασία για τις ψευτόκασες, οι κλειδαριές ασφαλείας τύπου YALE, οι χειρολαβές, οι 

μεντεσέδες, οι μηχανισμοί, οι αυτόματοι μηχανισμοί κλεισίματος, οι μηχανισμοί των 

υαλοστασίων, τα υλικά αναρτήσεως και στερεώσεως των κουφωμάτων. 

 

6.7.5.2 Ψευτόκασες 

Οι ψευτόκασες των κουφωμάτων θα είναι από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα 

ορθογωνικής διατομής και πάχους 2 mm. 

Οι ψευτόκασες θα στερεώνονται με γαλβανισμένα μεταλλικά στηρίγματα μεγέθους 

και αριθμού ανάλογου προς το κούφωμα και όχι λιγότερα από 6 τεμάχια ανά 

κούφωμα. Το είδος των πακτώσεων της κάσσας αλουμινίου στην ψευτόκασα είναι 

συνάρτηση του μεγέθους και της λειτουργίας του κουφώματος, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η αντοχή σε καταπονήσεις. 

Η εξωτερική επιφάνεια της ψευτόκασας θα βαφεί σε δύο στρώσεις (η μία στο 

σιδηρουργείο και η άλλη στο εργοτάξιο), με έτοιμο αντισκωρικό χρώμα με βάση τον 

χρωμικό ψευδάργυρο. 

Τέλος πριν τη συναρμολόγηση θα γίνει τελική βαφή με δύο στρώσεις χρώματος 

αλκαλικής βάσεως τύπου COPALUX ή άλλου ισοδύναμου. 

Συνδέσεις 

Όλες οι βίδες συνδέσεως και τα υπόλοιπα εξαρτήματα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

επικαδμιωμένα. Η κατασκευή των κουφωμάτων να γίνει με σύγχρονα μηχανήματα 

ακριβείας και πρέπει να έχουν εφαρμογή και λειτουργία. 

6.7.6 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΠΟΡΤΕΣ) 

Θα είναι τυποποιημένες με δύο μεντεσέδες με διπλή επένδυση λαμαρίνας 

γαλβανισμένης πάχους 1,5 mm επί σκελετού από ΝΡ ή κοίλες διατομές, μονόφυλλες 

ή δίφυλλες με περσίδες ή χωρίς, ηχομονωτικές για τους χώρους των Μ/Σ ενδεικτικού 

τύπου «ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΑΧΑΝΑΣ» ή άλλου ισοδυνάμου της εγκρίσεως της 

υπηρεσίας, σε κάσες από στραντζαριστή λαμαρίνα γαλβανισμένη. 

Μπάρα πανικού CORBIN (ασημί) σε κάθε φύλλο από την κατεύθυνση της εξόδου και 

πόμολα στην αντίθετη πλευρά. 

 

6.7.7 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ /   

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 

6.7.7.1 Εσωτερικές επιφάνειες 

Για τις εσωτερικές επιφάνειες τοίχων να προβλεφθούν χρώματα πολυακριλικά καλής 

πρόσφυσης αυξημένης αντοχής σε γήρανση υγρασία, δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

στεγανά και ανθεκτικά σε περιβάλλον  υγρασίας, τύπου  ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάμου 

της εγκρίσεως της υπηρεσίας. Αναλυτικότερα, τα χρώματα γενικά θα είναι από 

αναγνωρισμένα εργοστάσια, της έγκρισης της Επίβλεψης και θα προσκομίζονται στο 

εργοτάξιο μέσα σε σφραγισμένα δοχεία πάνω στα οποία θα υπάρχουν η ονομασία του 

χρώματος, ο τύπος, η απόχρωση καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του 

παραγωγού. Οι τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή των χρωμάτων, σχετικά με την 

προετοιμασία και προεπάλειψη, τις αναλογίες διαλύσεως των χρωμάτων, τον τρόπο 

και το είδος του εργαλείου εφαρμογής κλπ. θα τηρηθούν με σχολαστική ακρίβεια από 

τον Ανάδοχο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προδιαγραφής αυτής. 

Σε περίπτωση που θα γίνουν πλαστικοί χρωματισμοί σπατουλαριστοί θα ακολουθηθεί 

η παρακάτω διαδικασία : 

Προετοιμασία της επιφάνειας, στα ασβεστοκονιάματα θα γίνει απόξεση με το μυστρί, 

ελαφρά επίτριψη με γυαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και στοκάρισμα της 

επιφάνειας, ενώ στα τσιμεντοκονιάματα θα γίνει πλύση με άφθονο νερό. 
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Οι επιφάνειες στοκαρίσματος πρέπει να επεξεργαστούν (κτύπημα) με βούρτσα ώστε 

η επιφάνεια να έχει ομοιόμορφη τραχύτητα. Το στοκάρισμα θα γίνει με στόκο τύπου 

NEOPAL STUCCO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

Δύο στρώσεις σπατουλαρίσματος αντουί καθέτους μεταξύ τους. 

Αστάρωμα με λεπτόρρευστο αστάρι τύπου NEOPAL PRIMER της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 

παρόμοιου  

Λεπτοστοκάρισμα και στρώση από σέρτικο αντουί. 

Δύο τουλάχιστον διαστρώσεις πλαστικού, τύπου SUPER NEOPAL της     ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 

παρόμοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας μέχρι τελικής ομοιομορφίας χωρίς σκιάσεις, 

λεκέδες κλπ.. Η τελική απόχρωση θα γίνει κατόπιν υπόδειξης του εντεταλμένου 

μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ.   

Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας θα γίνεται επίτριψη με γυαλόχαρτο. 

 

6.7.7.2 Εξωτερικές επιφάνειες 

Για τους χρωματισμούς επί εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος ή επιχρισμάτων, 

γίνεται προετοιμασία της επιφάνειας, στα ασβεστοκονιάματα θα γίνει απόξεση με το 

μυστρί, ελαφρά επίτριψη με γυαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και στοκάρισμα 

της επιφάνειας, ενώ στα τσιμεντοκονιάματα θα γίνει πλύση με άφθονο νερό. 

Οι επιφάνειες στοκαρίσματος πρέπει να επεξεργαστούν (κτύπημα) με βούρτσα ώστε 

η επιφάνεια να έχει ομοιόμορφη τραχύτητα. Το στοκάρισμα θα γίνει με στόκο τύπου 

NEOPAL STUCCO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας.  

Θα ακολουθήσει επάλειψη μίας υδατοδιαλυτής στρώσης ως αστάρι (primer) 

εφαρμοσμένης από κάτω προς τα άνω, τύπου VIVEDUR BLOCK της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 

παρομοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας και στη συνέχεια εφαρμογή δύο σταυρωτά 

επάλληλων στρώσεων υδατοδιαλυτής πλαστοελαστικής βαφής, ενός συστατικού, 

ακρυλικής βάσης, τύπου VIVECRYL ELASTIC ECO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρομοίου της 

έγκρισης της Υπηρεσίας, για την προστασία από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις. 

 

6.7.8 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  

Να προβλεφθούν διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες πάχους 6 mm. Όπου απαιτείται 

ο εξωτερικός υαλοπίνακας θα είναι αδιαφανής οπλισμένος. 

 

6.7.9 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Θα εκτελεστεί με τσιμεντόπλακες διαστάσεων 50x50x4 με τσιμεντολάσπη πάχους 3 

εκ. εγκιβωτισμένες σα ρείθρα. 

 

6.7.10  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ με ασφαλτόπανο με ψηφίδες πάχους  6 

mm 

Αφορά την πλήρη στεγανοποίηση των δωμάτων του κτιρίου, η οποία θα αποτελείται 

από τις παρακάτω εργασίες: 

• Διαμόρφωση περιμετρικών λουκιών.  

• Τοποθέτηση συνθετικών φύλλων αποστράγγισης από πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας βάρους 500 gr/m πάχους 0,55 mm, αναπτύγματος 7,5 mm τύπου 

Sika drain S ή παρομοίου της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, επί επιφάνειας 

σκυροδέματος με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων 20 cm ως φράγματος υγρασίας 

επί της καλώς καθαρισμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος του δώματος. Η 

συνένωση των φύλλων θα γίνεται με ασφαλτική ταινία τύπου Sika multi Seal ή 

παρομοίου. Η στερέωση των φύλων θα γίνεται με ατσαλόκαρφα κάθε 25 cm στην 
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στέψη.  

• Τοποθέτηση κεφαλών υδρορροής τύπου ITALPROFILI UNIVERSAL ROOFDRAIN. 

Στα στόμια εσωτερικά των υδρορροών, θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές τύπου 

ITALPROFILI ή παρόμοιου της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η στερέωση των ειδικών 

κεφαλών επί των υδρορροών θα γίνει με τον καταλληλότερο τρόπο (με μηχανική 

στήριξη, βίδες, βύσματα ή με θερμή άσφαλτο ASTM D-312). Οι ειδικές αυτές 

κεφαλές πρέπει να είναι κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για 

επαφή με ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες.  

• Μετά την πλήρη σύνδεση των κεφαλών υδρορροών με την ελαστομερή ασφαλτική 

μεμβράνη, και την τελικώς διαμορφωθείσα λεκάνη περισυλλογής όμβριων  θα 

τοποθετηθούν ειδικές σήτες υδρορροών για προστασία του συστήματος υδρορροής 

από σκουπίδια (αποφυγή φραγής  από φερτά, φύλλα, κλπ.)  

• Στις κεφαλές θα γίνει έντεχνη προσαρμογή των μεταλλικών υδρορροών. 

• Για τις υδρορροές του κτιρίου προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένοι διαμέτρου 4 ιντσών, πάχους 4,5 mm με ραφή  ανάλογα με τη 

μελέτη. Οι υδρορροές θα ασταρωθούν με αστάρι μετάλλου και θα βαφούν σε 

απόχρωση της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

• Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνει με ειδικά τεμάχια, μούφες, κολλάρα, γωνίες, 

καμπύλες, επιστόμια εκροής κλπ. 

• Η τοποθέτηση, συγκράτηση και στερέωση των υδρορροών στους τοίχους θα γίνει 

με ειδικά στοιχεία από γαλβανισμένο έλασμα ανά 1,00 m. 

 

 

 

6.7.11 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΥΚΙΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ     

Διαμόρφωση λουκιών ή περιθωρίων από τροποποιημένο τσιμεντοκονίαμα (δώματος 

ή περιζωμάτων κτιρίων επί εδάφους, κλπ), με τη μόρφωση καμπύλου τμήματος 

ακτίνας 4-5 cm, με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή 

με ύφασμα) για τα λούκια. Τα λούκια ή περιθώρια θα έχουν ανάπτυγμα επιφανείας 

έως 0,30 m, κάθετη πλευρά έως 0,09 m, όγκο έως 0,0022 m3 και μέσο πάχος 3,5 

cm. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι είτε τσιμεντοκονίαμα με προσθήκη 

συγκολλητικής αντιρηγματώδους ρητίνης, τύπου ΕΣΧΑ ΜΠΟΝΤ της ΕΣΧΑ, σε 

αναλογία έως 30% του βάρους του (πρώτη στρώση από πεταχτό τσιμεντοκονίαμα 

450 kg και δεύτερη στρώση από τραβηχτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg), είτε έτοιμο 

τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών με τροποποιημένα πολυμερή και ίνες πολυαμιδίου 

τύπου Sikatop122 της Sika ή παρόμοιων της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται, η εργασία μόρφωσης, συναρμογής των περιθωρίων με 

το τελικό δάπεδο ή με την επίστρωση του δώματος, η διαμόρφωση καμπύλου 

τμήματος με κατάλληλο καλούπι, τα υλικά και μικροϋλικά, η μεταφορά, 

φορτοεκφόρτωση, αποκομιδή αχρήστων και καθαρισμός του χώρου. 

 

6.7.12 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Η μελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου δεν αποτελεί υποχρέωση του 

Αναδόχου, αλλά πραγματοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της έκδοσης της 

οικοδομικής άδειας του έργου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατασκευή των 

εν λόγω εγκαταστάσεων. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των 

Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ  

Οι εργασίες θα είναι σύμφωνες με: 
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 Tους επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους και ειδικότερα το 

εναρμονισμένο πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384. 

 Τους επίσημους κανονισμούς της χώρας προέλευσης τους για κάθε μηχάνημα, 

συσκευή ή όργανο, όσα είναι προέλευσης εξωτερικού, και δεν υπάρχουν σε ισχύ 

επίσημοι κανονισμοί του Ελληνικού Κράτους. 

 Τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE και DIN που ισχύουν για όσες κατηγορίες δεν 

καλύπτονται από τα προηγούμενα εδάφια α και β και ειδικότερα VDE 0100. 

 Τους όρους της τεχνικής περιγραφής, των φύλλων προδιαγραφών και των 

εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών. 

 Τους κανόνες της τέχνης και εμπειρίας και τις σχετικές εντολές και οδηγίες της 

επίβλεψης. 

 Τα IEC τα οποία καλύπτουν τον επί μέρους εξοπλισμό αναφέρονται στις 

προδιαγραφές εκάστου. 

 

Β.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  

Η εγκατάσταση φωτισμού θα γίνει χωνευτή σε βάθος τουλάχιστον 5 mm από την 

τελική επιφάνεια, σε σωλήνες πλαστικούς. Οι χωνευτοί σωλήνες, τα κουτιά 

διακλάδωσης, τα κουτιά οργάνων διακοπής κλπ. θα τοποθετούνται πριν από τα 

επιχρίσματα, αλλά μετά την κατασκευή των οδηγών επιχρισμάτων και σε τέτοιο 

βάθος, ώστε οι μεν σωλήνες να καλύπτονται μετά από πλήρωση των αυλάκων που 

τοποθετούνται μέσα, τα δε κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής κλπ, να εξέχουν 

τόσο, ώστε μετά την τελευταία στρώση των επιχρισμάτων, τα χείλη αυτών να 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της στρώσης αυτής. 

H διάνοιξη των απαιτούμενων αυλάκων εντός της τοιχοποιΐας ή του επιχρίσματος κλπ 

για την τοποθέτηση των σωλήνων να πραγματοποιηθεί με ειδικό ηλεκτροκίνητο 

φορητό εργαλείο προσεκτικά, ώστε η φθορά και η απαραίτητη επαναφορά των 

κονιαμάτων να περιορισθούν στο ελάχιστο. 

Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις σωλήνων χωρίς παρεμβολή κουτιού διακλάδωσης 

είναι το πολύ τρεις (3). Οι σωλήνες μεταξύ των κουτιών μπορούν να έχουν δύο (2) 

το πολύ ενώσεις ανά 3 m, ενώ δεν επιτρέπεται να έχουν ένωση, όταν η απόσταση 

των κουτιών δεν υπερβαίνει το 1 m.  

Ενώσεις εντός του πάχους των τοίχων απαγορεύονται. 

Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται με ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης και 

θα είναι απαλλαγμένες παγίδων (σιφώνων). Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά 

κάθετα προς την πορεία τους, στο σημείο εισόδου. Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι 

διαμέτρου τουλάχιστον 70 mm. Η ελάχιστη απόσταση ηλεκτρικών γραμμών από 

σωλήνες θερμού νερού (κεντρικής θέρμανσης) είναι 20 cm. 

Οι απολήξεις των σωλήνων, τόσο πίσω από τους πίνακες, όσο και στις θέσεις 

τροφοδότησης φωτιστικών σωμάτων κλπ ή στις αναμονές θα εφοδιάζονται με 

προστόμια, τα οποία θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των επιχρισμάτων κατά 

2 mm. 

Οι σωλήνες μέσα στο σκυρόδεμα θα είναι χαλύβδινοι ή γαλβανισμένοι 

σιδηροσωλήνες. Οι σωλήνες που τοποθετούνται μέσα στο έδαφος θα αλείφονται με 

δύο στρώσεις ασφαλτικής επάλειψης. 

Στον ξυλότυπο των πλακών και των στύλων να τοποθετηθούν πήχεις για τη δίοδο 

των σωλήνων και την αποφυγή στη συνέχεια διανοίξεως αυλάκων πάνω στο 

σκυρόδεμα. 

Η αντιστοιχία της διαμέτρου σωλήνων προς τη διατομή και τον αριθμό των 

περιεχόμενων αγωγών, καθορίζεται ως εξής: 

 Μέχρι 4 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-13,5 mm. 

 Από 5 - 7 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 
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 Από 8 - 12 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδοσωλήνα Φ-

21 mm. 

   Μέχρι 5 αγωγοί 2,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 

 Μέχρι 3 αγωγοί 4 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 

 4 - 5 αγωγοί 4 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδσωλήνα Φ-21 mm. 

 Μέχρι 3 αγωγοί 6 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 

 4 - 5 αγωγοί 6 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδοσωλήνα Φ-21 mm. 

Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα 

είναι 70 mm. Οι ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διακλάδωσης των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων θα είναι 80x80 mm. 

 

Γ.  ΣΥΡΜΑΤΩΣΕΙΣ 

Για κάθε μονοφασική γραμμή χρησιμοποιούνται (3) τρεις αγωγοί (φάση, ουδέτερος, 

γείωση). Για κάθε τριφασική γραμμή χρησιμοποιούνται πέντε (5) αγωγοί (τρεις 

φάσεις, ουδέτερος, γείωση). Η διατομή των αγωγών που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα 

είναι μικρότερη των 1,5 mm2. Ειδικότερα η διατομή των αγωγών για τα κυκλώματα 

θα είναι: 

α. Φωτισμοί-αυτοματισμοί : 1,5 mm2. 

β. Ρευματοδότες (Απλοί):  2,5 mm2. 

γ. Φωτισμός επείγουσας ανάγκης (110 V DC) : 2,5 mm2. 

Όλοι οι αγωγοί των διαφόρων κυκλωμάτων θα φέρουν ευδιάκριτα σε όλο το μήκος 

της μόνωσής τους τα από το HD384 οριζόμενα χρώματα και θα διατηρούν σταθερή 

τη διατομή τους. 

Οι ενώσεις των αγωγών μεταξύ τους θα γίνονται μέσα σε κουτιά διακλάδωσης 

(μπουάτ), που θα είναι από βακελίτη με διακλαδωτήρες ή κοχλίες σύσφιξης σε 

μονωτικές βάσεις. 

Ο αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε όλα τα σημεία ρευματοληψίας A.C. (φωτισμού, 

ρευματοδοτών ή συσκευών), έστω και αν τα αρχικά συνδεδεμένα φωτιστικά σώματα 

δεν έχουν μεταλλικά μέρη. 

Οι αγωγοί διατομής μέχρι 4 mm² θα είναι μονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατομής άνω των 

6 mm² θα είναι πολύκλωνοι. Κατά την απογύμνωση των άκρων των αγωγών θα 

δίδεται μεγάλη προσοχή, ώστε να μη δημιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι οποίες 

θα επιφέρουν ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους. 

Η σύνδεση αγωγών διατομής πάνω από 10mm2 με τους αγωγούς των πινάκων κλπ 

θα πραγματοποιείται με ακροδέκτες συσφικτικού κοχλία και συγκόλλησης. 

 

Δ.  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

 

Η ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλωμάτων φωτισμού, κινήσεως, τηλεχειρισμού και 

ελέγχου είναι 1,5 mm² και ρευματοδοτών 2,5 mm². Η ελάχιστη διάμετρος σωλήνων 

όλων των κυκλωμάτων και συστημάτων θα είναι Φ-13,5 mm. Η ελάχιστη διάμετρος 

των κουτιών διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα είναι Φ-70 mm, οι δε 

ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διέλευσης των συστημάτων ασθενών ρευμάτων θα 

είναι 75x75 mm. 

Γενικά, όλα τα άλλα κυκλώματα εκτός φωτισμού και ρευματοδοτών θα αποτελούν 

ανεξάρτητα κυκλώματα. 
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Ε.  ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

Οι διακόπτες θα είναι τύπου πλήκτρου, χωνευτοί (10A, 250V), ενώ οι ρευματοδότες 

τύπου "σούκο" τριπολικοί (16A, 250V), κατάλληλοι για χωνευτή εγκατάσταση. Το 

ύψος των ρευματοδοτών θα είναι 0,60 m από το δάπεδο, ενώ το ύψος των διακοπτών 

1,10 m από το δάπεδο.  

Ειδικά ο ρευματοδότης του κλιματιστικού στην Αίθουσα Ελέγχου θα τοποθετηθεί 

ψηλά στον τοίχο, δίπλα στο (νοητό) ύψος του τελειώματος του παράθυρου.  

Όλοι οι χωνευτοί ρευματοδότες και διακόπτες θα έχουν τετραγωνικά καλύμματα, 

χρώματος της επιλογής του επιβλέποντα. 

 

ΣΤ.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι άριστης ποιότητας και θα τεθούν οπωσδήποτε υπόψη 

της επιβλέψεως προς έγκριση. Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων αρχίζει από 

τη σύνδεση του τροφοδοτικού καλωδίου και περιλαμβάνει τη σύνδεση με τους 

διακλαδωτήρες ("κλέμενς") που βρίσκονται μέσα στο φωτιστικό, την προσαρμογή 

τους σε οροφές, ψευδοροφές, τοίχους κλπ., καθώς επίσης και τα τυχόν απαιτούμενα 

μικροϋλικά για τη στήριξη ή για την αποκατάσταση των επιφανειών ("μερεμέτια"). 

Τα φωτιστικά σώματα νοούνται ότι συμπεριλαμβάνουν τις βάσεις τους, τα καλύμματά 

τους, όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως και αφής των λαμπτήρων (λυχνιολαβές, 

εκκινητές, πυκνωτές, ballast), τους λαμπτήρες (φθορισμού ή πυρακτώσεως), τις 

διατάξεις στερεώσεως ή αναρτήσεως, μεμονωμένα ή σε συνεχείς σειρές.  

Όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως και αφής των λαμπτήρων, καθώς και οι λαμπτήρες 

θα είναι άριστης ποιότητας, προελεύσεως χωρών Ε.Ε και θα είναι κατασκευασμένα 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς VDE. 

Όλα τα φωτιστικά σώματα των λαμπτήρων φθορισμού προβλέπονται να φέρουν 

πυκνωτές σε συνδεσμολογία duo (εν σειρά). 

Οι μεταλλικές κατασκευές των σωμάτων θα είναι είτε από αλουμίνιο είτε από λαμαρίνα 

DKP με πάχος τουλάχιστον 0,5 mm ή μεγαλύτερο, δηλαδή όσο απαιτείται για την 

επίτευξη ισχυρότατης κατασκευής χωρίς παραμορφώσεις ή ίχνη κατεργασίας 

("πονταρισιές", κτυπήματα κλπ.), ώστε να επιτευχθεί απολύτως λεία επιφάνεια, 

κυρίως στις εμφανείς επιφάνειές τους. 

Η μεταλλική κατασκευή, μετά την πλήρη διαμόρφωση και κατεργασία της, θα υποστεί 

καθαρισμό και βαφή με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος, γενικά λευκού (όταν δεν 

είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο). 

Οι υποδοχές των φωτιστικών σωμάτων για λαμπτήρες πυράκτωσης θα είναι από 

πορσελάνη, κατάλληλες για τους προαναφερθέντες λαμπτήρες. 

Οι υποδοχές των φωτιστικών σωμάτων για λαμπτήρες φθορισμού θα είναι τύπου 

ασφαλείας, δηλαδή σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με περιστροφή (rotary lock). 

Οι εσωτερικές συρματώσεις θα είναι μόνωσης ανθεκτικής σε υψηλές θερμοκρασίας 

1050C. 

Όλα τα μεταλλικά φωτιστικά σώματα θα έχουν και κατάλληλους δέκτες για σύνδεση 

των αγωγών γειώσεως. 

Για όλα τα φωτιστικά σώματα θα παραδοθούν πλήρη περιγραφικά φυλλάδια των 

κατασκευαστών. Τα στεγανά φωτιστικά σώματα φθορισμού θα έχουν απαραιτήτως 

στεγανές λυχνιολαβές και προστασία του χώρου των οργάνων (πυκνωτών ballast 

κτλ.) ΙΡ-43 τουλάχιστον, με κατάλληλη στεγανή διαμόρφωση του χώρου οργάνων 

και ελαστικά παρεμβύσματα. 

Τα φωτιστικά που είναι σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες κ.λ.π.) θα είναι στεγανού 

τύπου βαθμού προστασίας ΙΡ-44. 

Η υποδοχή του εκκινητή θα είναι από ισχυρά ελατήρια στερεώσεως και ακροδέκτες 
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σύνδεσης των αγωγών χωρίς συγκόλληση. 

Όλα τα μεταλλικά όργανα και οι λαμπτήρες θα είναι του ίδιου οίκου, ώστε να 

εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και ευχέρεια ανταλλακτικών. 

Στην ηλεκτρική εξάρτηση κάθε φωτιστικού σώματος φθορισμού για όλους τους 

τύπους θα τοποθετείται πυκνωτής αντιστάθμισης του επαγωγικού φορτίου και 

αντιπαρασιτικός πυκνωτής. 

 

Ζ.  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Ανεμιστήρες εξαερισμού τοποθετούνται στην Αίθουσα Ελέγχου, καθώς και στην 

Αίθουσα συσσωρευτών. Ειδικότερα, ο ανεμιστήρας που θα εγκατασταθεί στο χώρο 

συσσωρευτών θα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Οι ανεμιοστήρες θα είναι 

επίτοιχοι και θα διαθέτουν διακόπτη (διακόπτης ανεμιστήρα) για χειροκίνητη 

ενεργοποίησή τους. Οι διακόπτες των ανεμιστήρων θα τοποθετηθούν στον τοίχο 

δίπλα από τις εισόδους των αιθουσών Ελέγχου και συσσωρευτών, ώστε να είναι 

εύκολη η άμεση χειροκίνητη ενεργοποίηση των ανεμιστήρων από κάποιον που 

εισέρχεται στον χώρο. Με την λειτουργία τους θα εξασφαλίζουν 4 εναλλαγές αέρα 

την ώρα (4 εναλλαγές/h).  

 

Η.  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

Στην Αίθουσα Ελέγχου τοποθετείται κλιματιστικό ψύξης/θέρμανσης. Το κλιματιστικό 

αυτό θα είναι ισχύος 18000 BTU. 

 

Θ.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Τον ηλεκτρικό πίνακα θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο Εργολάβος Δομικών 

Έργων, ο οποίος θα τους συνδέσει και με όλα τα κυκλώματα της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης του κτιρίου. 

Το περίβλημα του μεταλλικού πίνακα θα γειωθεί πάνω στον ζυγό γείωσης του Κτιρίου 

Ελέγχου και κατ’ επέκταση στο δίκτυο γείωσης του ΚΥΤ Αράχθου με 

επικασσιτερωμένη ταινία Cu διαστάσεων 25 x 4mm.  

Η γενική παροχή του πίνακα θα γίνει από τον πίνακα AC και μέσω χαλυβδοσωλήνα 

κατακόρυφου από τον πίνακα μέχρι τον οχετό καλωδίων. 

Θ1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι των τύπων: 

α. Μεταλλικοί "κλειστού ερμαρίου" (τύπου stab) με πόρτα μεταλλική που 

τοποθετούνται στον τοίχο, προστασίας ΙΡ-30 κατά DIN-40050. 

β. όπως ο τύπος της παραγράφου α), αλλά κατάλληλοι για επίτοιχη ή χωνευτή 

τοποθέτηση, στεγανοί, προστασίας ΙΡ-43 κατά DIN-40050 με μεταλλική πόρτα. 

Ο πίνακας θα τοποθετηθεί επίτοιχα ή χωνευτά και θα στηρίζεται με σιδηρογωνίες 

50x50 mm. Οι σιδηρογωνιές θα βαφούν με αντιδιαβρωτική βαφή και θα 

τοποθετηθούν μέσα στον τοίχο. 

Το "ερμάριο" και η μεταλλική θύρα θα κατασκευάζονται από λαμαρίνα, ικανού πάχους 

(τουλάχιστον 1,5 mm) και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης, γαλβανισμένο 

χαλυβδόφυλλο στο πίσω τμήμα και χαλυβδόφυλλο βαμμένο με αντιδιαβρωτική βαφή 

στο μπροστινό. Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή από δύο 

στρώσεις βερνικοχρώματος της εκλογής του επιβλέποντα. 

Κάτω από κάθε ασφάλεια, μικροαυτόματο ή διακόπτη θα τοποθετηθεί πινακίδα, που 

προσδιορίζει τον προορισμό του κυκλώματος. 
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Ο πίνακας θα κατασκευαστεί έτσι ώστε τα εντός αυτών όργανα διακοπής, χειρισμού, 

ασφάλισης, ενδείξεων κλπ, να είναι προσιτά μετά την αφαίρεση του μπροστινού 

τμήματος του πίνακα, να είναι σε κανονικές θέσεις τοποθετημένα και να είναι δυνατή 

η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση αυτών χωρίς μεταβολή της 

κατάστασης των παρακείμενων οργάνων. Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι χάλκινοι, 

κατάλληλης διατομής κατάλληλοι για ρεύμα, όσο το ονομαστικό ρεύμα του πίνακα, 

για να στερεώνονται πάνω σε αυτούς ασφάλειες, μικροαυτόματοι κλπ. Ο πίνακας θα 

φέρει ζυγό γείωσης και ουδετέρου από χαλκό. 

Ο πίνακας θα είναι συναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα έχει 

άνεση χώρου για το καλώδιο εισόδου και για την σύνδεση των καλωδίων των 

κυκλωμάτων, θα δοθεί δε μεγάλη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση του 

πίνακα. Για αυτό πρέπει να τηρηθούν οι εξής αρχές: 

 τα γενικά όργανα εισαγωγής του πίνακα θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του 

 τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης, ασφάλεια) θα τοποθετηθούν συμμετρικά 

ως προς τον κατακόρυφο άξονα αυτού 

 τα όργανα των διαφόρων κυκλωμάτων θα τοποθετηθούν σε κανονικές οριζόντιες 

σειρές συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Επειδή δεν είναι γνωστή από τώρα η σειρά των καλωδίων των κυκλωμάτων, στην 

πάνω πλευρά του πίνακα θα αφεθεί αρκετός χώρος (τουλάχιστον 5 cm) μεταξύ της 

σειράς των "κλέμενς" (βλ. κατωτέρω) και του πάνω άκρου του πίνακα. Για τον λόγο 

αυτό δεν θα ανοιχθούν οπές στην πάνω πλευρά του πίνακα, αλλά απλώς θα 

"κτυπηθούν", ώστε να μπορούν να ανοίγουν με ένα κτύπημα. Οι οπές αυτές θα είναι 

ως προς τον αριθμό όσες απαιτούνται (θα υπάρχουν οπές για το γενικό καλώδιο του 

πίνακα, καθώς και για τα καλώδια των εφεδρικών γραμμών), ως προς τη διάμετρο, 

ίσες προς την μεγαλύτερη απαιτούμενη διάμετρο για κάθε κύκλωμα, θα έχουν όμως 

αρκετή απόσταση μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να μεγαλώσουν για να περνούν και 

καλώδια μεγαλύτερης διαμέτρου. Στο πάνω μέρος μέσα στον πίνακα και σε συνεχή 

οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν κλέμενς, στις οποίες θα συνδεθούν εκτός από 

τους αγωγούς φάσεων, και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώματος σε τρόπο 

ώστε οι αγωγοί κάθε γραμμής να συνδέονται μόνον με κλέμενς και μάλιστα 

συνεχόμενες. Η σειρά (ή σειρές) των κλέμενς θα ευρίσκεται σε απόσταση από την 

πάνω πλευρά του πίνακα. 

Σε περίπτωση που έχουμε περισσότερες από μία σειρές κλέμενς, κάθε υποκείμενη 

σειρά θα απέχει περισσότερο από την πίσω πλευρά του πίνακα από ότι η υπερκείμενή 

της. Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς τις κλέμενς από την πίσω 

πλευρά ώστε η πάνω επιφάνεια του πίνακα να είναι ελεύθερη για να συνδεθούν τα 

εξωτερικά καλώδια. Οι χαρακτηριζόμενες στα σχέδια ως εφεδρικές γραμμές θα είναι 

και αυτές πλήρεις και ηλεκτρικά συνεχείς μέχρι τα κλέμενς. 

Η εσωτερική συνδεσμολογία του πίνακα θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική 

άποψη, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και 

σύντομες διαδρομές, θα είναι καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες 

και περικόχλια, στα άκρα τους δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις 

κλπ, και θα φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς στα δύο άκρα τους. 

Οι ζυγοί (μπάρες) θα είναι από χαλκό επικασσιτερωμένοι, τυποποιημένων διατομών. 

Οι διατομές των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα 

είναι τουλάχιστον ίσες προς τις διατομές των αντίστοιχων κυκλωμάτων. 

 

Θ2. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Η ασφάλιση κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνεται από 

μικροαυτόματους, κατασκευασμένους σύμφωνα με VDE-0641 και DIN-46277. 

Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξης. 

Οι συντηκτικές ασφάλειες μέχρι 63 Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500 
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Vac με βιδωτά πώματα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξης, ικανότητας 

διακοπής 70 kΑ. Πάνω από 63 Α θα είναι μαχαιρωτού τύπου κατά VDE-0660 και DIN-

3620 ικανότητας άνω των 100 kΑ τάσης 500 Vac. 

Αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης τύπου W (μικροαυτόματος) 

Ο αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης χρησιμοποιείται για την ασφάλιση ηλεκτρικής 

γραμμής. Διακόπτει αυτόματα ένα κύκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης ή 

βραχυκυκλώματος. Περιλαμβάνει διμεταλλικό στοιχείο για προστασία από 

υπερένταση και μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από 

βραχυκύκλωμα. Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύμφωνος προς το VDE-0641 

και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000 Α / 380V. 

Διακόπτει το κύκλωμα όταν το ρεύμα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την 

ονομαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο 20.000-αποζεύξεις 

σε πλήρες φορτίο. 

Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισμένες, θα έχει πλάτος μέχρι: 

- μονοπολικός 17,5 mm. 

- διπολικός 35 mm και 

- τριπολικός 32,5 mm. 

Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισμένος με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε 

ράγα. Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο, ακροδέκτη για αγωγό ως 

10 mm2 και στην έξοδό του, ακροδέκτη για αγωγούς ως 2x6 mm2. 

 

Κοχλιωτές συντηκτικές ασφάλειες. 

Η βιδωτή συντηκτική ασφάλεια τοποθετείται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή 

των κυκλωμάτων και σε σειρά με αυτά για να προστατεύει τους αγωγούς ή τις 

συσκευές που τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώματα και υπερεντάσεις. Μία πλήρης 

ασφάλεια αποτελείται από την βάση, την μήτρα, το δακτύλιο, το πώμα και το 

φυσίγγιο. 

Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούμενη στη ράγα του πίνακα και θα φέρει 

σύστημα ταχείας μανδάλωσης για τοποθέτηση της ασφάλειας. Το μεταλλικό σπείρωμα 

που βιδώνει το πώμα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο από πορσελάνη. 

Μέσα στην βάση τοποθετείται μήτρα για το φυσίγγιο ώστε να μην είναι δυνατή η 

προσαρμογή φυσιγγίου μεγαλύτερης έντασης. Το πώμα θα έχει κάλυμμα από 

πορσελάνη και θα είναι σύμφωνο με το DIN-49514. Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι 

τάσης 500V σύμφωνα με το DIN-49360 και DIN-49515 και με τις προδιαγραφές VDE-

0635 για ασφάλειες αγωγών με κλειστό συντηκτικό 500 V. Θα έχουν ένταση 

βραχυκύκλωσης τουλάχιστον 70 kΑ στα 500 Vac. 

Οι ασφάλειες ταχείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καμπύλη σύμφωνα με VDE-

0635 και βραδείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καμπύλη κλάσης gL κατά VDE-

0635. 

Οι συντηκτικές ασφάλειες μέχρι ονομαστική ένταση 6 Α θα είναι "μινιόν" ονομαστικής 

τάσης 380 V, και μέχρι ονομαστική ένταση 63 Α θα είναι κοινές συντηκτικές 

ασφάλειες ενδεικτικού τύπου ΕΖ- Siemens, ονομαστικής τάσης 500 V και δεν θα 

χρησιμοποιούνται για ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες των 63 Α. 

Η βάση είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500 V σύμφωνα προς τα DIN-49510 

ως 49511 και 49325 με σπείρωμα: 

Ε 16 (τύπου μινιόν) ως τα 25 Α 

Ε 27     ως τα 25 Α 

Ε 33    ως τα 63 Α 

R 1 1/4"    ως τα 100 Α 
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Ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήμα και 

διαστάσεις με τους ραγοδιακόπτες, ονομαστικής τάσης 250 V, κατάλληλες για 

τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ερμαρίου με διαφανές κάλυμμα. Οι 

ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι βιδωτές τύπου "μινιόν". 

 

Διακόπτες χειρισμού κυκλωμάτων φωτισμού (ραγοδιακόπτες). 

Θα είναι διαστάσεων και μορφής όπως οι μικροαυτόματοι κατά VDE-0632 από ειδικό 

πλαστικό υλικό (duroplastic) FS-131 κατά DIN-7708 κλάσης μόνωσης Β κατά VDE-

0110 τάσης 250 V τουλάχιστον και κατάλληλοι για απ' ευθείας ενσφήνωση 

(κούμπωμα, snap-on) σε μεταλλική υποδοχή (ράγα) 35 mm κατά DΙΝ-46277/3 ή θα 

μπορούν να στερεωθούν και με βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. Οι μονοπολικοί 

διακόπτες θα είναι ονομαστικής τάσης 250 V και οι τριπολοκοί 380 V. Οι διακόπτες 

θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο. 

 

Ραγοδιακόπτης. 

Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα και 

χρησιμοποιείται για μερικός διακόπτης κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης 16 Α και 25 

Α. Έχει το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι της σειράς W. 

Η στερέωσή του γίνεται με ένα μάνδαλο πάνω σε ράγα στήριξης. 

Το κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για μεγάλα ρεύματα 

και για την διάκρισή του από τους μικροαυτόματους στην μετωπική πλευρά θα φέρει 

το σύμβολο του αποζεύκτη. 

 

Ι.  ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

Η αίθουσα συσσωρευτών θα είναι εφοδιασμένη με σύστημα αερισμού-εξαερισμού, το 

οποίο θα λειτουργεί με χρονοδιακόπτη. Όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός της 

αίθουσας αυτής, όπως τα φωτιστικά σώματα, οι διακόπτες, οι ρευματολήπτες, το 

ασφαλειοκιβώτιο των συσσωρευτών, οι ανεμιστήρες κ.λ.π. θα είναι αντιεκρηκτικής 

προστασίας, ενώ οποιοδήποτε άλλο τμήμα του εξοπλισμού της θα είναι από υλικά 

ανθεκτικά σε οξέα και με αντιδιαβρωτική προστασία. 

Στην αίθουσα συσσωρευτών θα εγκατασταθεί ένας ειδικός νιπτήρας έκπλυσης 

οφθαλμών (eye-washer) και ένα σιφώνι δαπέδου Φ100, το οποίο θα συνδέεται μέσω 

σωλήνα Φ100 με μία υπόγεια (εκτός κτιρίου), στεγανή δεξαμενή, χωρητικότητας 0,5 

m3 για την αποχέτευση των υγρών των συσσωρευτών, σε περίπτωση διαρροής τους. 

Η δεξαμενή θα φέρει στεγανό κάλυμμα για τη δυνατότητα απομάκρυνσης του 

περιεχομένου της.  

 

ΙΑ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

1. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι χωνευτές. Οι αγωγοί θα είναι Η05V 

(ΝΥΑ κατά VDE) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικός. 

Όλοι οι αγωγοί των διαφόρων κυκλωμάτων θα φέρουν ευδιάκριτα σε όλο το μήκος 

της μόνωσής τους τα από το HD384. οριζόμενα χρώματα και θα διατηρούν σταθερή 

τη διατομή τους. 

Οι ενώσεις μεταξύ τους θα γίνονται μέσα σε πλαστικά κουτιά διακλάδωσης (μπουάτ)  

με διακλαδωτήρες ή κοχλίες σύσφιξης σε μονωτικές βάσεις. 
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2. Απαγορεύεται η λάξευση του φέροντα οργανισμού ή οποιαδήποτε μείωση της 

διατομής του για την χωνευτική τοποθέτηση ή στήριξη γραμμών ή συσκευών από τον 

υπεύθυνο εγκαταστάτη, χωρίς άδεια του επιβλέποντα μηχανικού. 

3. Ηλεκτρικοί πίνακες χωνευτοί απαιτούν τοίχους πάχους 15 cm ή μεγαλυτέρου. 

4. Ο αγωγός γείωσης πρέπει να καταλήγει σε όλα τα σημεία ρευματοληψίας 

(φωτισμού ή ρευματοδοτών ή συσκευών), έστω και αν τα αρχικά συνδεδεμένα 

φωτιστικά σώματα δεν έχουν μεταλλικά μέρη ή τα δάπεδα των χώρων που είναι 

εγκατεστημένα είναι μονωτικά. 

5. Όλοι οι ρευματοδότες που είναι σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες κλπ) ή σε 

χώρους που υπάρχει κίνδυνος να βραχούν θα είναι στεγανού τύπου. 

6. Σε υγρούς χώρους και σε χώρους που βρέχονται θα τοποθετηθούν φωτιστικά 

σημεία στεγανά. 

7. Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί από αδειούχο εγκαταστάτη με σχετική εμπειρία. 

8. Για την εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά άριστης ποιότητας και σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του HD384. 

9. Κάθε αλλαγή στα σχέδια είναι δυνατή μόνο μετά από έγκριση του συντάκτη της 

μελέτης. 

 

ΙΒ. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Πριν τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση θα γίνει δοκιμή αντίστασης μόνωσης. Η τιμή 

δεν θα υπερβαίνει τα 250 ΜΩ.  

Όλες οι μετρήσεις τάσεως, εντάσεως, αντιστάσεως κλπ θα γίνουν με όργανα με 

ακροδέκτες επαφής. 

 

6.8  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Επί της εξωτερικής τοιχοποιΐας των ακόλουθων υφιστάμενων κτιρίων, θα διανοιχτούν 

οπές κατάλληλων διαστάσεων για τη διέλευση καλωδίων ισχύος και ελέγχου. 

Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται και στο σχέδιο της Γενικής Διάταξης Έργων Πολιτικού 

Μηχανικού 46708-2, προβλέπονται τα εξής: 

- Στο κτίριο ελέγχου του ΚΥΤ Αράχθου, θα διανοιχτεί οπή διαστάσεων 0.50 x 0.20 x 

0.25 m για τη διέλευση των καλωδίων παροχής από τους Πίνακες AC και DC, όπως 

αναφέρθηκε και στο ΚΕΦ.4 (παράγραφος 4.4.2). 

- Στο κτίριο ΤΑΣ θα διανοιχτεί οπή, ενδεικτικών διαστάσεων 0.30 x 0.25 x 0.20 m, 

για τη διέλευση καλωδίων ισχύος και ελέγχου. 

- Στους  οικίσκους Ρ130 και Ρ115, θα διανοιχτούν οπές, ενδεικτικών διαστάσεων 

0.45 x 0.30 x 0.20 m και 0.25 x 0.30 x 0.15 m αντίστοιχα, για τη διέλευση 

καλωδίων ισχύος και ελέγχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΠΥΛΗΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ 

Α/

Α 

Κωδικός 

αναφοράς 

στο σχέδιο 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Ποσότητα

- Μονάδα 

Μέτρησης 

Σχέδιο 
Τεχνική 

Περιγραφή 

Αρμοδιότητα Προμήθειας 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1 51 
Μ/Σ ισχύος 150/20 kV  

40/50 MVA, uk =23% 
1  ΔΔ-387/2  √ 

2 12.5 Μ/Σ εγχύσεως 3 4080951   √  

3 1.1 
Α/Δ 150 kV SF6, 2000 A  

με το ικρίωμά του 
1  SS-97/11  √ 

4 G2 Ικρίωμα τύπου G2  1 FF 8530 SS-20/6  √ 

5 ST Ικρίωμα τύπου ST  1 FF 8531 SS-20/6  √ 

7 ΑΚΡ Ικρίωμα τύπου ΑΚΡ 2 37603 SS-20/6  √ 

8 OS 

Ικρίωμα τύπου OS 1 FF 8533 

SS-20/6  √ 

Πυλώνας Α1 1 FF 8533/1 

Δοκός Β 1 

FF 8533/2 Δοκός C 2 

Δοκός Χ 1 

9 RS Ικρίωμα τύπου RS 1 30472 SS-20/6  √ 

10 2.2 Α/Δ άφιξης Μ/Σ 20 kV 1  TD-56/3  √ 
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κενού, 2000 Α 

11 R3 
Αντίσταση γείωσης ουδετέρου 

κόμβου Μ/Σ 20 kV, 12Ω 
1  SS-40/6  √ 

12 603, 603A 
Α/Ζ 20 kV μονοπολικοί για 

γείωση ουδ. κόμβου 
2  TD-66/2  √ 

13 14.2 
Αλεξικέραυνα 20 kV  

οξειδίων μετάλλου 
3  SS-134/4  √ 

14 12.4 
Μ/Σ εντάσεως 20 kV 

2000-1000/5 A 
3 2328/52 SS-109/2  √ 

15 13.4 
Μ/Σ τάσεως 

20000/100-100 V 
2 2422/22 SS-110/1  √ 

16 11.2 Μονωτήρες στηρίξεως 20 kV 24  TD-79/1  √ 

17 6.2 
Ασφαλειοαποζεύκτης 20 kV  

1Π Χ/Κ 0.6 Α 
3  SS-14/2  √ 

18 5.2 Α/Ζ 20 kV, 1Π Χ/Κ 2000 Α 6 ΔΕΗ/ΔΝΕΜ/5.2 TD-67/2  √ 

19 17.8R1 Ακροκιβώτια 20 kV 1x240 mm2 4  TD-15  √ 

20 17.8R2 Ακροκιβώτια 20 kV 1x500 mm2 14  TD-15  √ 

21 17.7R 

Καλώδιο ισχύος 20 kV  

240 mm2 Al (σύνδεση με 

αντ.γείωσης ουδετ. κόμβου Μ/Σ)  

30 μέτρα  ΔΚΣΔ-143  √ 

22  
Καλώδια ισχύος 20 kV  

1x500 mm2 Cu XLPE 
500 μέτρα   √  
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(2 ανά φάση και 1 εφεδρικό) 

23 17.BR1 
Πλαστικοί σωλήνες 

(για καλώδια 240 και 500 mm2) 
18 μέτρα    √ 

24 21.11 Σωλήνας χαλκού Φ60 των 6 m 9 τεμ.  SS-139/1  √ 

25 21.12 Σωλήνας χαλκού Φ30 των 6 m 3 τεμ.   SS-139/1  √ 

26 21.22 Αγωγός χαλκού 240 mm2 40 μέτρα  SS-17/1  √ 

27 22.9 Αγωγός προστασίας γης Φ 3/8’’ 30 μέτρα    √ 

28  Αγωγός αλουμινίου Φ37 mm 22 μέτρα    √ 

29  Πλάκα χαλκού 120x10 12 μέτρα    √ 

30 2 Σύνδεσμοι στήριξης ζυγών Φ60 12 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

31 19 
Σύνδεσμοι από Φ30 σε αγωγό 

χαλκού 240 mm2 
3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

32 34 
Σύνδεσμοι ευθείς  

Φ60x60 εύκαμπτοι 
3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

33 40 
Σύνδεσμοι Τ Φ60x60x60 mm2 

(Προσθήκη μασόν Μ42/Φ60) 
3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

34 40 Σύνδεσμοι Τ Φ60x60x60 mm2 6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

35 42 Σύνδεσμοι Τ Φ30x30x30 mm2 3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

36 47 Σύνδεσμοι Τ Φ60x60x240 mm2 6  ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

37 50 Σύνδεσμοι Τ 240x240 mm2 1 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

38 100 Σύνδεσμοι 240 mm2  9 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 
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με πλάκα 50x70 ευθείς 

39 102 
Σύνδεσμοι Φ60 με πλάκα  

50x70 εύκαμπτοι 
6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

40 103 
Σύνδεσμοι Φ30 με πλάκα  

50x70 εύκαμπτοι 
3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

41 108 
Σύνδεσμοι Φ60 με πλάκα  

50x70 γωνιακοί 
6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

42 109 
Σύνδεσμοι Φ20 με πλάκα  

50x50 γωνιακοί 
16 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

43 130 Σύνδεσμος τέρματος αγωγού 2 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

44 147 
Σύνδεσμοι Φ60  

με πλάκα 100x100 
6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

45 149 
Σύνδεσμοι 240 mm2  

με πλάκα 100x100 
15 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

46  
Σύνδεσμοι Φ37 Al  

με πλάκα 100x100 
6    √ 

47  

Σύνδεσμοι Φ60 με  

πλάκα με διμεταλλικό  

(προσθήκη μασόν Μ42/Φ60) 

6    √ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΥΓΩΝ (BSM) 

Α/

Α 

Κωδικός 

αναφοράς 

στο σχέδιο 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Ποσότητα – 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Σχέδιο 
Τεχνική 

Περιγραφή 

Αρμοδιότητα Προμήθειας 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1 OS 

Ικρίωμα τύπου OS  2 FF 8533 

SS-20/6  √ Πυλώνας Α1 2 
FF 8533/1 

Κορυφή πυλώνα Α1 1 

2 G7 Ικρίωμα τύπου G7 2 FF 8540 SS-20/6  √ 

3 2.4 
Α/Δ Διασύνδεσης κενού  

2000 Α με το ικρίωμά του 
1  TD-55/3  √ 

4 2.4 
Μ/Σ εντάσεως  

1900-1440/0,58 Α 
6  TD-55/3  √ 

5 5.5 Α/Ζ 20 kV 3Π Χ/Κ 2000 A 2 ΔΕΗ/ΔΝΕΜ/5.5 TD-69/2  √ 

6 11.2 
Μονωτήρες Στήριξης  

Ζυγών 20 kV 
6  TD-79/1  √ 

7 21.11 Σωλήνας χαλκού Φ60 των 6 m 5 τεμ.  SS-139/1  √ 

8 21.22 Αγωγός χαλκού 240 mm2 25 μέτρα  SS-17/1  √ 

9 2 Σύνδεσμοι στήριξης ζυγών Φ60 6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

10 34 
Σύνδεσμοι ευθείς  

Φ60x60 εύκαμπτοι 
3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

11 40 Σύνδεσμοι Τ Φ60x60x60 mm2 6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 
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12 109 
Σύνδεσμοι 240 mm2  

με πλάκα 50x50 (γωνιακοί) 
12 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

13 130 Σύνδεσμος τέρματος αγωγού 1 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

14 147 
Σύνδεσμοι Φ60  

με πλάκα 100x100  
6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

15 149 
Σύνδεσμοι 240 mm2  

με πλάκα 100x100 
12 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΛΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (OLM) 

Α/Α 

Κωδικός 

αναφοράς 

στο σχέδιο 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Ποσότητα 

– Μονάδα 

Μέτρησης 

Σχέδιο 
Τεχνική 

Περιγραφή 

Αρμοδιότητα Προμήθειας 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1 OS 

Ικρίωμα τύπου OS 8 FF 8533 

SS-20/6  √ 

Πυλώνας Α1 8 FF 8533/1 

Δοκός Β 8 

FF 8533/2 Δοκός C 24 

Δοκός Χ 8 

Κορυφή πυλώνα Α1 4 FF 8533/1 

2 2.1 
Α/Δ αναχώρησης κενού 1250 A 

με το ικρίωμά του 
8  TD-53/4  √ 

3 2.1 Μ/Σ Εντάσεως 600-400/5Α 24  TD-53/4  √ 

4 2.1 Μ/Σ Εντάσεως 720-950/0,58Α 24  TD-53/4  √ 
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5 5.1 Α/Ζ 20 kV 630A 1Π Χ/Κ 48 ΔΕΗ/ΔΝΕΜ/5.1 TD-66/2  √ 

6 5.3 Α/Ζ 20 kV 630A 3Π Χ/Κ 8 ΔΕΗ/ΔΝΕΜ/5.3 TD-68/2  √ 

7 11.2 
Μονωτήρες στήριξης  

ζυγών 20 kV  
96  TD-79/1  √ 

8 11.3 
Μονωτήρες ανάρτησης 

ζυγών 20 kV  
24  TD-79/1  √ 

9 2 Σύνδεσμοι στήριξης ζυγών Φ60 24 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

10 4 Σύνδεσμοι στήριξης ζυγών Φ30 48 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

11 14 
Σύνδεσμοι ευθείς  

Φ60x60 σταθεροί 
9 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

12 15 
Σύνδεσμοι ευθείς  

Φ30x30 σταθεροί 
9 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

13 34 
Σύνδεσμοι ευθείς  

Φ60x60 εύκαμπτοι 
9 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

14 35 
Σύνδεσμοι ευθείς  

Φ30x30 εύκαμπτοι 
6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

15 39 Σύνδεσμοι Τ Φ60x60x30 24 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

16 42 Σύνδεσμοι Τ Φ30x30x30 24 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

17 45 Σύνδεσμοι Τ Φ30x30x185 mm2 24 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

18 94 
Σύνδεσμοι Φ30 με πλάκα  

για Α/Ζ 20 kV  
48 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 
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19 100 
Σύνδεσμοι 240 mm2  

με πλάκα 50x70 (ευθείς) 
48 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

20 107 
Σύνδεσμοι Φ30 με πλάκα  

50x70 (γωνιακοί) 
24 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

21 109 
Σύνδεσμοι 240 mm2 με πλάκα 

50x50 (γωνιακοί) 
48 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

22 122 Ναυτικά κλειδιά 24 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

23 130 Σύνδεσμος τέρματος αγωγού 4 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

24 143 Σύνδεσμοι ουρανού 24 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

25  

Σύνδεσμοι από ναυτικό κλειδί σε 

αρσενικό για σύνδεση 

μονωτήρων ανάρτησης 

24    √ 

26 21.11 Σωλήνας χαλκού Φ60 των 6 m 18 τεμ.  SS-139/1  √ 

27 21.12 Σωλήνας χαλκού Φ30 των 6 m 48 τεμ.  SS-139/1  √ 

28 21.22 Αγωγός χαλκού 240 mm2 48 μέτρα  SS-17/1  √ 

29  Μπάρα χαλκού 50x5 16 μέτρα    √ 

30 22.9 Αγωγός προστασίας γης Φ 3/8’’ 
47* 

μέτρα 
   √ 

31  Λάμα γείωσης 25x4 mm 200 μέτρα  TD-20  √ 

 

* Συνολικό μήκος αγωγού προστασίας γης κατά μήκος της νέας κληματαριάς ΜΤ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (CM) 

Α/Α 

Κωδικός 

αναφοράς 

στο σχέδιο 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Ποσότητα – 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Σχέδιο 
Τεχνική 

Περιγραφή 

Αρμοδιότητα Προμήθειας 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1 OS 

Ικρίωμα τύπου OS 1 FF 8533 

SS-20/6  √ 

Πυλώνας Α1 1 FF 8533/1 

Δοκός Β 1 

FF 8533/2 Δοκός C 1 

Δοκός Χ 1 

Κορυφή πυλώνα Α1 1 FF 8533/1 

2 ADP 

Ικρίωμα αυτεπαγωγών 

αντιστάθμισης & διακοπτών 

φορτίου 

1 46003 SS-20/6  √ 

3 17a 

Ικρίωμα στήριξης 

ακροκιβωτίων και μονωτήρων 

20 kV 

1 46708-4 SS-20/6  √ 

4 2.3 
Α/Δ πυκνωτή 20 kV, κενού, 

1250 Α με το ικρίωμά του 
1  TD-54/4  √ 

5 2.3 Μ/Σ Εντάσεως 400/5-5Α 3  TD-54/4  √ 

6 2.3 Μ/Σ Εντάσεως 720-950/0,58Α 3  TD-54/4  √ 

7 5.1 Α/Ζ 20 kV 630Α 1Π Χ/Κ 3 ΔΕΗ/5.1 TD-66/2  √ 

8 17.1a 
Συγκρότημα πυκνωτών 

αντιστάθμισης 20 kV  
1  TD-01/7  √ 
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3x4.3 MVAr με ικρίωμα 

9 17.1b 
Αυτεπαγωγή αντιστάθμισης 

80μΗ, 50Hz, 150A, 20kV 
9  TD-07/2  √ 

10 17.1c 
Μονοπολικοί Διακόπτες κενού 

για πυκνωτές 
9  TD-03/4  √ 

11 11.2 Μονωτήρες Στήριξης 20 kV  12  TD-79/1  √ 

12 17.8R1 Ακροκιβώτια 20 kV 1x240 mm2 6  TD-15  √ 

13 17.BR1 
Πλαστικοί σωλήνες  

για καλώδιο 240 mm2 
2 μέτρα    √ 

14  
Καλώδιο ισχύος 20 kV 

 3x240 mm2 XLPE 
32 μέτρα  ΔΚΣΔ-143  √ 

15 2 Σύνδεσμοι στήριξης ζυγών Φ60 3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

16 4 Σύνδεσμοι στήριξης ζυγών Φ30 3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

17 14 
Σύνδεσμοι ευθείς  

Φ60x60 σταθεροί 
3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

18 39 Σύνδεσμοι Τ Φ60x60x30 3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

19 94 
Σύνδεσμοι Φ30 με πλάκα  

50x70 (ευθείς)  
6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

20 100 
Σύνδεσμοι 240 mm2  

με πλάκα 50x70 (ευθείς) 
3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

21 103 Σύνδεσμοι Φ30 με πλάκα  3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 
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50x70 εύκαμπτοι 

22 107 Σύνδεσμοι Φ30 σε πλάκα 9 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

23 109 
Σύνδεσμοι 240 mm2  

με πλάκα 50x50 (γωνιακοί) 
3 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

24 130 Σύνδεσμος τέρματος αγωγού 1 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

25 21.11 Σωλήνας χαλκού Φ60 των 6 m 3 τεμ.  SS-139/1  √ 

26 21.12 Σωλήνας χαλκού Φ30 των 6 m 4 τεμ.  SS-139/1  √ 

27 21.22 Αγωγός χαλκού 240 mm2 5 μέτρα  SS-17/1  √ 

28  Μπάρα χαλκού 40x5 50 μέτρα    √ 

29  Λάμα γείωσης 25x4 mm 40 μέτρα  TD-20  √ 

Σημείωση : Τα μέτρα (καλωδίων, αγωγών, σωλήνων κτλ) που παρατίθενται στους παραπάνω πίνακες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να 

τροποποιηθούν μετά από τη μελέτη του αναδόχου.  

 


