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1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Στο πλαίσιο της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα, απαιτείται 

η ενίσχυση του Υ/Σ Πύλου με την προσθήκη επτά (7) πυλών αναχωρήσεων ΜΤ. 

Στο έργο περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή των 

αναγκαίων Έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια των αναγκαίων υλικών/εξοπλισμού, 

η ανέγερση/εγκατάστασή τους, καθώς και η ενεργοποίησή/ηλέκτρισή τους, μετά από τους 

απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές. 

Η ενίσχυση του ανωτέρω Υ/Σ, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στη συνέχεια, θα γίνει με 

τον Υ/Σ σε πλήρη λειτουργία. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει η εκτέλεση των αντίστοιχων 

εργασιών να γίνει σε φάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η τροφοδοσία των καταναλωτών. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει έγκαιρα να υποβάλει τα αιτήματα απομονώσεων του 

λειτουργούντος εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών με πλήρη ασφάλεια του 

προσωπικού του. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την κατασκευαστική και λειτουργική συμβατότητα του 

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

ΔΕΔΔΗΕ. 

Στην ενότητα 1.3 καταγράφονται οι απαιτούμενες εργασίες, ο αναγκαίος εξοπλισμός και οι 

αρμοδιότητες κατασκευής. 

Στα Κεφάλαια 2 έως 6 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, περιγράφονται αναλυτικότερα 

τα χαρακτηριστικά του Δικτύου, οι συνθήκες λειτουργίας, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και 

οι απαιτήσεις του εξοπλισμού, καθώς και οι αναγκαίες μελέτες που πρέπει να υποβληθούν. 

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο υφιστάμενος Υ/Σ Πύλου δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις απορρόφησης ισχύος από 

ανεξάρτητους παραγωγούς (ΑΠΕ) στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις ανάγκες κάλυψης 

φορτίων του δικτύου. Στο παραπάνω πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση της πλευράς 

Μέσης Τάσης του Υ/Σ με την προσθήκη νέων πυλών ΜΤ. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, ήτοι την εκπόνηση των αναγκαίων 

μελετών, όπως περιγράφονται στα επόμενα Κεφάλαια του παρόντος, την εκτέλεση των 

απαραίτητων Έργων Πολιτικού Μηχανικού, την προμήθεια, εγκατάσταση/ανέγερση του 

απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και την ενεργοποίηση/ηλέκτριση του εξοπλισμού, 

μετά από τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές.  

Αναλυτικά, τα όρια του Έργου περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής.  

 

1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ (ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΟΡΙΑ) 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το έργο με αναφορές: 

- στη Διάρθρωσή του από τα επιμέρους λειτουργικά συγκροτήματα του εξοπλισμού 

που το απαρτίζουν (πλευρά ΜΤ, εξοπλισμός προστασίας/ελέγχου επικοινωνίας, κ.α.) 

και καταγράφεται ο απαραίτητος κύριος εξοπλισμός κάθε συγκροτήματος. Το προς 

κατασκευή έργο αποτελείται από συνδυασμό των τμημάτων αυτών, σύμφωνα με την 

παρούσα προδιαγραφή και τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα Κεφάλαια 2, 3, 4, 5, 6, 

όπου περιγράφονται οι απαιτήσεις του αναγκαίου εξοπλισμού. 

- στα Όρια του έργου, όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στις φάσεις 

του έργου (μελέτη, προμήθεια υλικών, κατασκευή). 

- Όσον αφορά στη σειρά και στις φάσεις εκτέλεσης του έργου, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο Άρθρο 2 του Συμφωνητικού. 
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1.3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Προσθήκη επτά (7) πυλών αναχωρήσεων εναέριων γραμμών ΜΤ (υπαίθριου τύπου), 

κατανεμημένων σε πέντε (5) πύλες επί των ζυγών ΜΤ του Μ/Σ Ισχύος Νο2 και δύο (2) 

πύλες επί των ζυγών ΜΤ του Μ/Σ Ισχύος Νο1. Εντός του κτιρίου Ελέγχου προβλέπεται 

η εγκατάσταση του εξοπλισμού προστασίας, ελέγχου και επικοινωνίας. 

1.3.2 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. 

1.3.2.1 Πύλες Μ/Σ ισχύος 150/20 kV 

Δεν προβλέπονται εργασίες του Αναδόχου επί των υφιστάμενων πυλών Μ/Σ ισχύος 

150/20 kV. 

1.3.2.2 Πύλες Μέσης Τάσης (ΜΤ) 

Οι πύλες ΜΤ θα είναι υπαίθριου τύπου και θα εγκατασταθούν κατά περίπτωση σε 

υφιστάμενες βάσεις σκυροδέματος ή επί νέων βάσεων που θα κατασκευαστούν από 

τον Ανάδοχο. Όλες οι πύλες ΜΤ (7 πύλες) θα είναι πύλες εναέριων αναχωρήσεων 

γραμμών Διανομής (OLM). 

1.3.2.3 Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ 

Εντός του υφιστάμενου κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ, θα εγκατασταθούν οι Πίνακες 

Ελέγχου και Προστασίας του εξοπλισμού της επέκτασης του Υ/Σ (αναχωρήσεις ΜΤ). 

1.3.3 ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η μελέτη, προμήθεια του συνόλου των υλικών και η 

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

και αξιοπιστία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Σύμβασης. Τα όρια του Έργου, 

συνεπώς, έχουν ως ακολούθως: 

1.3.3.1 Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

Για την επέκταση του Υ/Σ Πύλου, προβλέπεται η κατασκευή δώδεκα (12) νέων 

βάσεων οπλισμένου σκυρόδεματος και τα συνοδά έργα σωληνώσεων, ως ακολούθως 

(βλ. Σχέδιο Γενικής Διάταξης ΔΕΗ/37490-1): 

- Έξι  (6) βάσεις τύπου “410” (A/Δ πυλών αναχωρήσεων 20 kV και Μ/Σ εντάσεως) 

και δύο (2) σωλήνες Φ125 ανά βάση (συνολικού μήκους περίπου 40 m) για την 

πρόσβαση στο υφιστάμενο κανάλι ελέγχου. Επισημαίνεται ότι ο πρώτος σωλήνας 

θα χρησιμοποιηθεί για την όδευση των καλωδίων ελέγχου κάθε πύλης, ενώ ο 

δεύτερος για την όδευση των καλωδίων τροφοδοσίας των κινητήρων των Α/Δ 

(110V DC) και των καλωδίων 230 V AC για θέρμανση. 

- Έξι  (6) νέες βάσεις τύπου “R1” (Ικριώματα ζυγών ΜΤ) και τέσσερις (4) σωλήνες 

Φ50, συνολικού μήκους 10 m για την όδευση των καλωδίων φωτισμού στο 

υφιστάμενο κανάλι καλωδίων. 

- Δύο (2) σωλήνες Φ125 (συνολικού μήκους 6 m) για την πρόσβαση της νέας πύλης 

επί του ζυγού ΜΤ του Μ/Σ ισχύος Νο1 (Ρ-230) στο υφιστάμενο κανάλι ελέγχου. 

Για τις οδεύσεις των καλωδίων του εξοπλισμού προς εγκατάσταση, θα χρησιμοποιηθεί 

το υφιστάμενο κανάλι καλωδίων ελέγχου. 
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Στα τμήματα εκτός διαμορφωμένων καναλιών, τα 

καλώδια ελέγχου θα οδεύσουν εντός εγκιβωτισμένων εύκαμπτων πλαστικών 

σωλήνων, κατάλληλης διατομής και αντοχής 10 atm, μέχρι να συναντήσουν το 

υφιστάμενο κανάλι καλωδίων, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη κατάλληλων 

οπών (βλ. ενότητα 6.4.1.1). 

Για την είσοδο των καλωδίων στο κτίριο ελέγχου θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες 

δίοδοι, επομένως δεν θα απαιτηθεί η διάνοιξη οπών στο κτίριο. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μέγιστες αποστάσεις των οδεύσεων των καλωδίων από 

τους ζυγούς ΜΤ έως την είσοδο του Κτιρίου Ελέγχου Υ/Σ είναι περίπου 50 m. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενισχύσει και να αποκαταστήσει το υφιστάμενο δίκτυο 

γειώσεως του Υ/Σ, μετά τις απαιτούμενες εκσκαφές και επιχώσεις, καθώς και να 

επεκτείνει το δίκτυο γειώσεως, ώστε να καλύπτει επαρκώς τον νέο προς εγκατάσταση 

εξοπλισμό, σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο «Δίκτυο γείωσης και διαδρομές 

καλωδίων» ΔΕΗ/37490-21 και τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 5 της παρούσας Τεχνικής 

Περιγραφής. 

Πριν από οποιαδήποτε εργασία εκσκαφής, θα προηγηθούν δοκιμαστικές τομές 

εδάφους, με τοπικές εκσκαφές δια χειρός, για την αποκάλυψη και τη διευθέτηση 

τυχόν υφιστάμενων καλωδίων υπό τάση. 

1.3.3.2 Η/Μ εξοπλισμός 

Το Έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμή και 

θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού που απαιτείται για την προβλεπόμενη επέκταση 

του Υ/Σ Πύλου 150/20 kV. Στο σχέδιο ΔΕΔΔΗΕ/46730-3 της Κάτοψης Η/Μ 

εξοπλισμού σημειώνεται το τμήμα της επέκτασης. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή 

των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού της επέκτασης του Υ/Σ. 

1.3.3.3 Πύλες Μ/Σ ισχύος  

Δεν προβλέπονται εργασίες του Αναδόχου επί των υφιστάμενων πυλών Μ/Σ ισχύος 

150/20 kV. 

1.3.3.4 Πύλες Μέσης Τάσης 

Προβλέπεται η κατασκευή επτά (7) πυλών εναέριων αναχωρήσεων γραμμών 

διανομής ΜΤ (OLM). 

Ο κύριος εξοπλισμός ισχύος κάθε νέας πύλης επί των ζυγών Μ/Τ του Μ/Σ ισχύος Νο2 

θα περιλαμβάνει: 

o έναν (1) Α/Δ 20 kV, κενού, 1250 Α (P310-Ρ350) με το ικρίωμά του. 

o έναν (1) τριπολικό χειροκίνητο Α/Ζ 20 kV, 630 Α. 

o έξι (6) μονοπολικούς χειροκίνητους Α/Ζ 20 kV, 630 Α. 

o τρεις (3) Μ/Σ εντάσεως 600-400/5 Α για προστασία από υπερένταση.  

o τρεις (3) Μ/Σ εντάσεως 950-720/0.58 Α για τη διαφορική προστασία Μ/Σ.  

o ένα (1) ικρίωμα στήριξης ζυγών ΜΤ (τύπου “OS”). 

Ο κύριος εξοπλισμός ισχύος των δύο νέων πυλών (Ρ230, Ρ220) επί των ζυγών Μ/Τ 

του Μ/Σ ισχύος Νο1 θα είναι ίδιος με τον παραπάνω, με εξαίρεση το υφιστάμενο 

ικρίωμα στήριξης ζυγών ΜΤ (τύπου “OS”) της πύλης Ρ230. 

Για την εξασφάλιση της αντικεραυνικής προστασίας κατά μήκος της νέας κληματαριάς 

20 kV, προβλέπεται συνολικά η εγκατάσταση τριών (3) κορυφών επί των ικριωμάτων 

ζυγών 20 kV (τύπου “OS”), όπως απεικονίζεται στα σχέδια της Κάτοψης και των 

Τομών Η/Μ εξοπλισμού (ΔΕΔΔΗΕ/46730-3 και 46730-2 αντίστοιχα). Το συνολικό 

μήκος του αγωγού γης ανέρχεται σε 22 m. 
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Αναλυτική περιγραφή του κύριου εξοπλισμού ισχύος των πυλών ΜΤ παρουσιάζεται  

 

στο Κεφάλαιο 3. Το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού με τις ποσότητες των υλικών, 

καταγράφονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α, με παραπομπές στις αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές και στα κατασκευαστικά σχέδια. 

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος 

εξωτερικού φωτισμού του Υ/Σ Πύλου (βλ. σχέδιο ΔΕΗ/37490-27), έτσι ώστε να 

καλύπτει επαρκώς τον νέο προς εγκατάσταση εξοπλισμό. 

 

1.3.3.5 Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ 

Θα απαιτηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση εντός του Κτιρίου Ελέγχου ενός (1) νέου 

μεταλλικού επιδαπέδιου πίνακα (Q6) για την εγκατάσταση του εξοπλισμού 

προστασίας και ελέγχου των νέων πυλών αναχωρήσεων ΜΤ P310-P350, με 

προτεινόμενη θέση εγκατάστασης, όπως απεικονίζεται στο Σχέδιο της Διάταξης 

Πινάκων ΔΕΗ/37490-26. 

Ο εξοπλισμός ελέγχου και προστασίας των νέων πυλών αναχωρήσεων P-230 και        

Ρ-220 προβλέπεται να εγκατασταθεί επί του υφιστάμενου Πίνακα Q5. 

Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας πυλών Αναχωρήσεων ΜΤ 

Οι Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας Αναχωρήσεων Q5 και Q6 θα πρέπει να διαθέτουν 

για κάθε νέα Αναχώρηση: 

- Μία (1) ΨΜΕΠ υπερέντασης φάσεων, γης και Αυτόματης Επαναφοράς (Κ50), 

συμβατή με την Προδιαγραφή ΔΔ-ΔΕΕΔ/417 και το φύλλο αλλαγών Νο1. Η 

ΨΜΕΠ τροφοδοτείται από το δευτερεύον τύλιγμα των Μ/Σ εντάσεως 600-400/5Α 

και σε περίπτωση σφάλματος, ο διακόπτης ΜΤ της αναχώρησης (P230, Ρ220, 

Ρ310 – Ρ350) οδηγείται σε πτώση.  

- Επισημαίνεται ότι οι Η/Ν των πυλών αναχωρήσεων θα λειτουργούν ως Ψηφιακές 

Μονάδες Ελέγχου Πύλης (ΨΜΕΠ), υποστηρίζοντας τη διενέργεια χειρισμών και 

μεταγωγής ελέγχου των Α/Δ ΜΤ, απομόνωσης των στιγμιαίων στοιχείων 

υπερέντασης και των στοιχείων αυτόματης επαναφοράς, τη λήψη και μετάδοση 

εντολών, ενδείξεων, σημάνσεων και μετρήσεων από/προς τον εξοπλισμό ΜΤ. Η 

επικοινωνία της ΨΜΕΠ με την υφιστάμενη RTU του Υ/Σ θα είναι συρματική, 

δεδομένου ότι η RTU δεν υποστηρίζει επικοινωνία με δίκτυο οπτικών ινών IEC-

61850. Ωστόσο, η ΨΜΕΠ θα διαθέτει κατάλληλο πλήθος ψηφιακών εισόδων και 

εξόδων για τη λήψη και μετάδοση ενδείξεων, σημάνσεων και εντολών από/προς 

τον εξοπλισμό ισχύος. 

- Κιβώτια δοκιμών εντάσεων, τάσεων και εντολών πτώσεων. 

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού των 

προαναφερθέντων πινάκων παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση προμήθειας και εγκατάστασης όλων των βοηθητικών 

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

προς το κτίριο Ελέγχου. 

1.3.3.6 Εξοπλισμός Προστασίας, Ελέγχου και Επικοινωνίας της επέκτασης 

του Υ/Σ με τα απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου 

Στην αίθουσα ελέγχου έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μονάδα RTU, η οποία μπορεί 

να υποστηρίξει τον εξοπλισμό της επέκτασης του Υ/Σ, αλλά δεν υποστηρίζει 

επικοινωνία μέσω δικτύου IEC 61850. Ως εκ τούτου, η σύνδεση της RTU με τους 

ψηφιακούς Η/Ν (ΨΜΕΠ) στους νέους Πίνακες ΜΤ και στον Πίνακα Ελέγχου και  
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Προστασίας Μ/Σ, θα υλοποιηθεί συρματικά. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η προμήθεια και εγκατάσταση του επιπρόσθετου 

εξοπλισμού της Μονάδας RTU, θα πραγματοποιηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ και δεν 

αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου.  

 

Ο έλεγχος του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί θα πραγματοποιείται από τα 

παρακάτω ιεραρχικά επίπεδα: 

a. Επιτόπου του εξοπλισμού (Α/Δ ΜΤ). 

b. Από το επίπεδο πύλης του Υ/Σ (Πίνακες Προστασίας πυλών αναχωρήσεων). 

c. Από το σύστημα κεντρικού ελέγχου (RTU) του Υ/Σ. 

d. Από τα απομακρυσμένα κέντρα επιτήρησης, εκτός του Υ/Σ, μέσω 

τηλεμεταβιβαζόμενων εντολών και συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Κέντρο 

Ελέγχου Δικτύου Διανομής (Π-ΚΕΔΔ), που αποτελεί την κεντρική θέση ελέγχου 

του Δικτύου Διανομής. 

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

Κέντρα Ελέγχου προδιαγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους του Κεφαλαίου 4 

της παρούσας προδιαγραφής. 
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 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κατασκευή της επέκτασης του Υ/Σ θα γίνει σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας, τα 

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Δικτύου Διανομής, τις απαιτήσεις για στατική και σεισμική 

ασφάλεια κτιρίου και εξοπλισμού και τους κανονισμούς, όπως 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 

του Έργου. 

 

2.2 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. 

 

2.3 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. 
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2.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο για την 

υλοποίηση της ενίσχυσης  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. 

 

2.5 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. 

2.5.1 Κατάλογος μελετών έργων Η/Μ 

2.5.1.1 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. 

2.5.1.2 Μελέτες υπολογισμού φορτίων, σφαλμάτων, πτώσης τάσης και 

επιλογής διατομών καλωδίων για όλα τα κυκλώματα ΧΤ (ισχύος, 

ελέγχου, βοηθητικά κ.λ.π.). 
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2.6 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 όπως έχει περιγραφεί στο Κεφάλαιο 1 του παρόντος. Τα σχέδια θα 

αφορούν όλον τον επιμέρους εξοπλισμό κυκλωμάτων ισχύος, αλλά και βοηθητικών 

κυκλωμάτων, τόσο για τις νέες εγκαταστάσεις όσο και για τις υφιστάμενες που ενδεχομένως 

τροποποιηθούν και θα περιλαμβάνουν πλήρη σχηματικά διαγράμματα, σχέδια 

καλωδιώσεων εξοπλισμού και συρματώσεων πινάκων κ.λ.π. 

Σχετικά με τη μορφή των σχεδίων, επισημαίνονται τα παρακάτω: 

- Κάθε σχέδιο που θα υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ προς θεώρηση θα είναι 

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). 

 

2.6.1 Κατάλογος σχεδίων έργων Η/Μ 

2.6.1.1 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 τη 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. 
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- Σχέδια διατάξεων εξοπλισμού στο κτίριο του 

Υ/Σ. 

 

2.6.1.2 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 (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. 

2.6.1.3 Κατασκευαστικά σχέδια εσωτερικών καλωδιώσεων των πινάκων και 

εξωτερικών καλωδιώσεων σύνδεσης των πινάκων με τον εξοπλισμό 

που θα εγκατασταθεί. 

2.6.1.4 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. 

2.6.1.5 Κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού που θα 

εγκατασταθεί στο Έργο, περιλαμβανομένων και των μικροϋλικών. 

Επισημαίνεται ότι τα σχέδια της παραγράφου 2.6.1.2 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 2.6.1.3, 2.6.1.4 και 2.6.1.5. 

2.6.2 Κατάλογος σχεδίων Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

- Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις) 
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- Κανάλια διέλευσης καλωδίων MT και ΧΤ  

- Κατασκευαστικά σχέδια των βάσεων έδρασης Η/Μ 

εξοπλισμού. 

2.7 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: 

- 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 ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη των 

διαδικασιών δοκιμών καλής λειτουργίας και ελέγχου των συστημάτων της ενίσχυσης  του 

Υ/Σ, παρουσία εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ. 

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

(τμηματικής ή ολικής) 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. 

 

2.8 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 ενίσχυσης του Υ/Σ όπως 

περιγράφονατι στο Κεφάλαιο 1 του παρόντος, είτε προδιαγράφονται στην παρούσα 

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

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

 

  



 

 

  

  

15 

2.9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο Ανάδοχος του Έργου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη 

μεταφορά όλου του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει στον Υ/Σ 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 

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. 
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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 

ικανοποιούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο Τεύχος 

Ε’, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, καθώς επίσης και 

τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς IEC. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος, για λόγους 

ομοιομορφίας, καλείται να υλοποιήσει την επέκταση του Υ/Σ του έργου 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, αναφέρεται το σύνολο του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί στο έργο και καταγράφονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την 

εκτέλεση των εργασιών. Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθεί τμήμα του 

περιγραφόμενου εξοπλισμού, κατάλληλα συνδυαζόμενου σύμφωνα με την Περιγραφή, 

όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 1.  

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού ισχύος 

Μέσης Τάσης, στην ενότητα «Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του συστήματος 20 kV», η 

στάθμη βραχυκυκλώματος θα ορίζεται σε 16 kA αντί 10 kA. Όσον αφορά στην αντοχή 

σε βραχυκύκλωμα του επιμέρους εξοπλισμού ισχύος ΜΤ, αυτή θα ορίζεται στην τιμή των 

16 kA, σε εκείνες τις περιπτώσεις εξοπλισμού, για τις οποίες αναγράφεται μικρότερη 

ονομαστική ικανότητα στις αντίστοιχες προδιαγραφές. 

  

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 2.5.1.1 της παρούσας. 

 

3.3 ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

3.3.1 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΄ και 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 
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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 

επιπλέον όσα κυκλώματα πρόκειται να εξυπηρετήσουν μελλοντικά φορτία 

επεκτάσεων θα συνυπολογισθούν και αυτά στην 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. Οι εν λόγω ταυτότητες των 

καλωδίων θα αναγράφονται σε κατάλληλες μεταλλικές εγχάρακτες πλάκες. 

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.). 

 

3.4 ΠΥΛΕΣ MT 

Οι νέες πύλες ΜΤ του Υ/Σ Πύλου θα αποτελούν πύλες αναχωρήσεων εναέριων γραμμών 

Διανομής (OLM), όπως αναλύεται στο Παράρτημα Α, στα αντίστοιχα σχέδια και στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η κατασκευή των πυλών Αναχωρήσεων ΜΤ θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο 

Τομών Η/Μ εξοπλισμού του Τεύχους ΣΤ’, με τις επισημάνσεις που αναφέρονται στο 
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Κεφάλαιο 1. 

 

Στις πύλες αναχωρήσεων Ρ-220, Ρ-320 και Ρ-350 θα προβλεφθούν κορυφές επί των 

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

Τομών Η/Μ εξοπλισμού 46730-2). 

3.5 ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΖΥΓΩΝ MT 

Οι μονωτήρες ζυγών ΜΤ που απαιτούνται παρουσιάζονται ενδεικτικά στα σχέδια του 

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

Τεύχους Ε’. 

 

3.6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Όλοι οι Πίνακες Προστασίας και ελέγχου 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 θα σχεδιασθούν και θα κατασκευασθούν με επαρκή χώρο για 

την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την ενίσχυση των Υ/Σ του 

έργου 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. 

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. 

 

3.7 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 ανά περίπτωση. 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. 
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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 

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. 

 

3.8 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΟΥ 

Σε κάθε περίπτωση ηλεκτρικής σύνδεσης αγώγιμων στοιχείων εξοπλισμού ΜΤ θα 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι μεταλλικοί σφιγκτήρες, σύμφωνοι με την προδιαγραφή 

SS-31 του Τεύχους Ε’. 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). 

 

3.9 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα ελεγχθεί για τη σωστή 

συρμάτωση και την εύρυθμη, ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα σχέδια, στις τεχνικές περιγραφές και στις τεχνικές προδιαγραφές του 

Έργου. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι παρακάτω δοκιμές που θα πρέπει να 

εκτελεστούν επιτόπου του Έργου για τα επιμέρους στοιχεία του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού : 

Γενικά για όλα τα στοιχεία Η/Μ εξοπλισμού: 

■ Μηχανική επιθεώρηση - έλεγχοι, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην 

κατάλληλη λειτουργική κατάσταση και έχουν συνδεσμολογηθεί και σημανθεί 

σωστά. 
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■ Έλεγχοι αξιόπιστης λειτουργίας σε κάθε πιθανή 

περίπτωση χειρισμών ή/και λειτουργίας 

προστασιών. 

■ Θέση υπό τάση όλων των στοιχείων κάθε εγκατάστασης και έλεγχος για 

ανεπιθύμητες εκκενώσεις, θόρυβο σπινθηρισμών. 

 

 

 

Για τους Α/Δ ΜΤ: 

■ Έλεγχος μονώσεων - Megger 

■ Μετρήσεις αντίστασης διέλευσης - Ducter 

■ Μετρήσεις διάσπασης κενού  

 

Για τους Μ/Σ έντασης: 

■ Έλεγχος μονώσεων - Megger 

■ Έλεγχος λόγου και πολικότητας 

■ Έλεγχος ωμικής αντίστασης και εκφόρτισης των δευτερευόντων κυκλωμάτων 

Μ/Σ έντασης 
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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 του εξοπλισμού για την επέκταση του Υ/Σ του 

έργου, ο Ανάδοχος θα μελετήσει, προμηθεύσει και εγκαταστήσει Πίνακες Ελέγχου και 

Προστασίας (ΠΕΠ) του νέου εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. 

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. 

Η επέκταση της υφιστάμενης μονάδας RTU θα πραγματοποιηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, όπως 

και η σύνδεση της μονάδας με τον εξοπλισμό. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την καλωδίωση 

από τον εξοπλισμό μέχρι την ενδιάμεση καμπίνα της RTU. 

 

4.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

4.2.1 Ιεραρχικά επίπεδα ελέγχου του Υ/Σ 

Για τον εξοπλισμό των πυλών αναχωρήσεων ΜΤ του Υ/Σ, 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 (χειριστήρια επί των τοπικών πινάκων των Α/Δ ΜΤ). 

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

των Ψηφιακών Μονάδων Ελέγχου & Προστασίας «ΨΜΕΠ» πυλών ΜΤ – 

πολυλειτουργικοί Η/Ν του ΔΕΔΔΗΕ).  

γ) Από το επίπεδο κεντρικού ελέγχου του Υ/Σ (οθόνη της RTU του Υ/Σ). 

δ) Από το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου Δικτύου Διανομής (Π-ΚΕΔΔ), 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.  
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Επιπλέον των προαναφερθέντων επιπέδων ελέγχου, για 

τους Διακόπτες Ισχύος ΜΤ, θα  

 

υπάρχει η δυνατότητα εκτάκτου ανοίγματος («emergency trip») από το αντίστοιχο 

κομβίο, με απευθείας συρμάτωση στο πηνίο ανοίγματος του Α/Δ. 

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 Α/Δ ΜΤ. Η θέση 

«Remote» στα επιμέρους χειριστήρια θα μετάγει τον έλεγχο των στοιχείων στις 

αντίστοιχες Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου των Πινάκων Ελέγχου και Προστασίας (β’ 

επίπεδο). 

Οι απαιτούμενες δυνατότητες χειρισμών σε αυτό το επίπεδο καταγράφονται 

ενδεικτικά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β. 

 

4.2.1.2 Έλεγχος από το επίπεδο πύλης (β’ επίπεδο) 

Ο έλεγχος και η εποπτεία των πυλών αναχωρήσεων ΜΤ θα υλοποιείται από τους 

αντίστοιχους Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας (αντικείμενο της προμήθειας), όπως 

περιγράφονται στη συνέχεια (ενότητα 4.3.2) 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 20kV 

στο β’ επίπεδο, θα γίνεται μέσω ενσωματωμένων κομβίων ελέγχου επί της πρόσοψης 

της ΨΜΕΠ. 

Οι απαιτούμενες δυνατότητες χειρισμών σε αυτό το επίπεδο καταγράφονται 

ενδεικτικά στον Πίνακα 1 της Λίστας Σημάτων του Παραρτήματος Β, 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 την Τερματική Μονάδα 

Απομακρυσμένης Επιτήρησης & Ελέγχου “RTU” του ΔΕΔΔΗΕ. Οι απαιτούμενες 

δυνατότητες χειρισμών, οι απαιτούμενες ενδείξεις θέσεων-καταστάσεων, καθώς και 

οι απαιτούμενες σημάνσεις και μετρήσεις σε αυτό το επίπεδο παρατίθενται στους 

πίνακες της Λίστας Σημάτων του Παραρτήματος Β. 

Για τη μεταγωγή του ελέγχου στο γ’ επίπεδο χειρισμών προβλέπεται δυνατότητα 

μεταγωγής «Local»-«Remote» στο σύστημα κεντρικού ελέγχου Υ/Σ του ΔΕΔΔΗΕ. Η 

θέση «Remote» θα μετάγει τον έλεγχο του εξοπλισμού ισχύος στο Περιφερειακό 

Κέντρο Ελέγχου Δικτύου Διανομής (Π-ΚΕΔΔ). 

 

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 Λίστας 
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Σημάτων του Παραρτήματος Β. 

 

4.2.1.5 Επείγον Άνοιγμα Α/Δ (Μ/Τ) 

Αναφορικά με τον χειρισμό ανοίγματος των Α/Δ ισχύος 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 ΨΜΕΠ του αντίστοιχου Α/Δ 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 πυλών 20 kV 

Οι μονάδες ελέγχου των πυλών αναχωρήσεων 20 kV 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. 

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)  δυνατότητα μετάδοσης όλων των ενδείξεων, σημάνσεων και μετρήσεων 

αναλογικών μεγεθών προς το παραπάνω ιεραρχικό επίπεδο (RTU), 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. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του Υ/Σ Πύλου, δεν 

προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών και η συγκεκριμένη 

δυνατότητα θα αξιοποιηθεί σε μελλοντική φάση. 

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 
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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 αναχωρήσεων 20 kV θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δέκα 

(10) ψηφιακές εισόδους και έντεκα (11) ψηφιακές εξόδους. Το πλήθος των ψηφιακών 

εισόδων και εξόδων 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. 

 

 

4.3 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: 

 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.  

 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 (RTU), 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 
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με δυνατότητα ανάπτυξης λογικής. Ο συνολικός 

χρόνος καταγραφής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 s και ο χρονοδιαχωρισμός 

αλληλουχίας γεγονότων 1 ms. 

 Σε κάθε Πίνακα που φέρει εξοπλισμό προστασίας 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 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 μέσω κατάλληλων 

αποζεύξιμων κλεμμών  προς τα κιβώτια δοκιμών για εντάσεις τύπου “ESSAILEC 

Current Make Before Break (CC) type socket and lid without electrical continuity” 

κι από εκεί προς τα αισθητήρια μέτρησης των οργάνων. 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 Β. Στη περίπτωση του 

Υ/Σ Πύλου που δεν προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, για την 

εξασφάλιση της δυνατότητας μετάδοσης των μετρήσεων στο ΚΕΔΔ μέσω μονάδας 

RTU, οι ΠΕΠ θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους μορφοτροπείς 

(transducers), οι οποίοι θα μετατρέπουν τις ψηφιακές μετρήσεις σε αναλογικές. Για 

τη λήψη των μετρήσεων δεν προβλέπεται ξεχωριστό τύλιγμα μέτρησης στους 

αντίστοιχους Μ/Σ εντάσεως. Οι μετρήσεις θα λαμβάνονται από το εκάστοτε τύλιγμα 

προστασίας των Μ/Σ εντάσεως, μέσω ενδιάμεσου Μ/Σ έντασης 1/1, που θα παρέχει 

τον απαιτούμενο κορεσμό για την προστασία του μορφοτροπέα. 

 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. 
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4.3.2 Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας 

Αναχωρήσεων ΜΤ 

Οι ΠΕΠ των νέων πυλών Αναχωρήσεων ΜΤ θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό 

ελέγχου και προστασίας των νέων πυλών και θα εγκατασταθούν εντός του κτιρίου 

ελέγχου του Υ/Σ, στη θέση που σημειώνεται στο σχέδιο 37490-26 της Διάταξης 

Πινάκων του Υ/Σ.   

Ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου των πυλών Ρ-230 και Ρ-220 του Μ/Σ Νο1, θα 

εγκατασταθεί επί του υφιστάμενου Πίνακα Q5, ενώ για τις πύλες Ρ310-Ρ350 του Μ/Σ 

Νο2, θα εγκατασταθεί νέος Πίνακας Q6. Επί της πρόσοψης του Πίνακα Q6 θα υπάρχει 

σήμανση ότι ο ζυγός ΜΤ, συνεπώς και οι αντίστοιχες πύλες, βρίσκεται στην πλευρά του 

Μ/Σ Νο2. Η σήμανση είναι αναγκαία για την αποφυγή σφάλματος κατά τους χειρισμούς. 

Οι ΠΕΠ των νέων πυλών αναχωρήσεων ΜΤ θα διαθέτουν 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). 

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 20 kV. 

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  
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20 kV. Για επαναφορά της λειτουργίας αυτόματου επανακλεισίματος σε κατάσταση 

«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 20 kV 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. 

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 απεικονίζεται 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.  

 

4.3.3   Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Μ/Σ 

Στον Υ/Σ Πύλου εφαρμόζεται το σχήμα της εκτεταμένης Διαφορικής Προστασίας Μ/Σ 

ισχύος, το οποίο υλοποιείται με έναν (1) ψηφιακό ηλεκτρονόμο διαφορικής προστασίας 

(87) και έναν (1) βοηθητικό ηλεκτρονόμο μανδαλώσεως 16 επαφών (30ΧΒ κατά 

ονοματολογία ΔΕΔΔΗΕ), που διεγείρεται από τον προαναφερθέντα Η/Ν διαφορικής 

προστασίας. Οι εν λόγω Η/Ν είναι εγκατεστημένοι επί των Πινάκων Ελέγχου και 

Προστασίας των Μ/Σ Νο1 (Q2.1) και Μ/Σ Νο2 (Q2.2). Κάθε Η/Ν Διαφορικής Προστασίας 

έχει δύο εισόδους και συγκρίνει τις παρακάτω εντάσεις (βλ. Μονογραμμικό Διάγραμμα  
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37490-24, Τεύχος ΣΤ): 

- Στην πλευρά 150 kV: ρεύμα δευτερεύοντος του Μ/Σ εντάσεως 150 kV στους 

ακροδέκτες ΥΤ του εκάστοτε Μ/Σ ισχύος. 

- Στην πλευρά ΜΤ: το άθροισμα των ρευμάτων των δευτερευόντων των Μ/Σ 

εντάσεως των πυλών αναχωρήσεων ΜΤ, και της πύλης διασύνδεσης ζυγών και της 

πύλης πυκνωτών.  

Όταν εντοπίσει σφάλμα, ο Η/Ν Δ/Φ προστασίας διεγείρει τον βοηθητικό Η/Ν 30ΧΒ, ο  

 

οποίος οδηγεί εντολές πτώσης στον Α/Δ 150 kV της εκάστοτε πύλης Μ/Σ (Ρ-15, Ρ-25), 

στον Α/Δ της πύλης άφιξης Μ/Σ (Ρ-215, Ρ-225), σε όλους τους Α/Δ των αναχωρήσεων 

ΜΤ του αντίστοιχου Μ/Σ (Ρ220-Ρ270, Ρ280-Ρ350), στον Α/Δ πύλης πυκνωτών (Ρ-315), 

καθώς και στον Α/Δ διασύνδεσης ζυγών (Ρ-255). Ο Η/Ν 30ΧΒ είναι δύο καταστάσεων 

("δισταθής", "lock out") και απαιτείται εντολή επαναφοράς (reset) για την 

ενεργοποίησή του μετά από κάθε διέγερση.  

Η εγκατάσταση των απαιτούμενων καλωδίων ελέγχου για τις εντάσεις Διαφορικής 

Προστασίας (από τους Μ/Σ εντάσεως των Α/Δ ΜΤ έως τον αντίστοιχο Πίνακα Ελέγχου 

και Προστασίας Μ/Σ), καθώς και για τις εντολές πτώσης των Α/Δ των αναχωρήσεων 

(από τον Πίνακα Προστασίας Μ/Σ έως τον Πίνακα Ελέγχου και Προστασίας των 

Αναχωρήσεων) θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο.  

 

4.4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΤ 

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 αντίστοιχο 

μονογραμμικό σχέδιο και κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ μετά την ανάθεση. 

 

4.5 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. 
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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 καταλληλότητά 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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5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στον Υ/Σ Πύλου είναι εγκατεστημένο δίκτυο γείωσης (βλ. σχέδιο 37490-21 του Τεύχους 

ΣΤ’) το οποίο θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και το τμήμα της επέκτασης, με 

την ανάπτυξη πλέγματος, 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. Για το κεντρικό δίκτυο γείωσης, είναι αποδεκτή και η χρήση επικασσιτερωμένου 

αγωγού χαλκού 120 mm2. 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 (μη 
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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. 

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. 
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6 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

A. ΓΕΝΙΚΑ 

Η κατασκευή όλων των απαραίτητων Έργων Πολιτικού Μηχανικού για την 

προγραμματισμένη επέκταση του Υ/Σ περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες 

περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια: 

 Εκσκαφές εντός του χώρου επέκτασης του Υ/Σ, καθώς και πιθανές αντλήσεις-

αποστραγγίσεις υδάτων, καθώς και εξυγιάνσεις εδαφών. 

 Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώματα. 

 Εξυγιαντικές στρώσεις αν κριθεί απαραίτητο. 

 Διάστρωση υλικού λατομείου (3Α). 

 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ειδικότερα, περιγράφονται οι εργασίες 

κατασκευής των απαιτούμενων βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 

φρεατίων. Επιπρόσθετα, καταγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που πρέπει να 

πληρούν το σκυρόδεμα, ο οπλισμός και οι ξυλότυποι. 

 Επιπλέον κατασκευάζεται σκυρόδεμα καθαριότητας και πραγματοποιείται χάραξη 

βάσεων. 

 Εγκατάσταση εντός εγκιβωτισμένων εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων των 

βοηθητικών καλωδίων ΧΤ για τη διασύνδεση των διαφόρων στοιχείων του 

υπαίθριου Η/Μ εξοπλισμού με τους Πίνακες Προστασίας εντός του υφιστάμενου 

κτιρίου ελέγχου. 

 Διάνοιξη κατάλληλων οπών σε υφιστάμενα κανάλια καλωδίων. 

B. Α∆ΕΙΕΣ-ΣΧΕΔΙΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος κα, του Ν.4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α/7.5.2020), για την κατασκευή των βάσεων εγκατάστασης 

Η/Μ εξοπλισμού δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης. Οι απαιτούμενες λοιπές 

αδειοδοτήσεις θα είναι ευθύνης έκδοσης του Ανάδοχου, ο οποίος θα πρέπει να 

εκπονήσει τις αντίστοιχες μελέτες για τα ΕΠΜ, τις οποίες θα υποβάλει στους αρμόδιους 

φορείς, αφού πρώτα εγκριθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο Ανάδοχος έχει επίσης αρμοδιότητα να συντάξει, πλέον των σχεδίων που του έχουν 

παραδοθεί από την ΔΕΔΔΗΕ, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Σχέδιο Γενικών εκσκαφών, 

Σχέδιο διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου με τα αντίστοιχα υψόμετρα και Σχέδιο 

τρυπολογίου (οπές σε υφιστάμενα και νέα κανάλια και σε κτίρια ή και σε στοιχεία 

περίφραξης). Επισημαίνεται ότι οι βάσεις του Η/Μ εξοπλισμού που έχουν αποτυπωθεί 

αφορούν σε πρότυπες βάσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Εάν ο προσφερόμενος Η/Μ εξοπλισμός 

απαιτεί την τροποποίηση των βάσεων έδρασης, αυτή αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

C. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΜ 

 

6.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν εντός του χώρου του Υ/Σ (σε χώρο υπό τάση 

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  



 

 

  

  

37 

 

 

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. 

Πριν την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει επαρκείς δοκιμαστικές τομές 

για εξακρίβωση των εδαφικών στοιχείων και τη διερεύνηση ύπαρξης υφιστάμενων 

καλωδιώσεων, 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 0.70 m.  

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 τη διάρκεια των εκσκαφών και μέχρι την οριστική επίχωση των χαντακιών-

αυλάκων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την 

προστασία του προσωπικού του, του οποιουδήποτε τρίτου καθώς και όλου του υλικού, 

κάνοντας χρήση σημάτων, ερυθρών φώτων κατά τη νύχτα, νυχτοφυλάκων και 

οποιουδήποτε άλλου μέτρου επιβάλλεται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, είτε 

οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται σκόπιμο. Ειδικότερα η αντιστήριξη των τοιχωμάτων 

του χαντακιού (όπου απαιτείται κατασκευή καναλιού όδευσης καλωδίων) θα γίνεται με 

σανίδες διαστάσεων 4 x 0,30 x 0,05 m που θα εξέχουν από τα χείλη της εκσκαφής και 

θα στερεώνονται μεταξύ τους με δοκάρια (ξύλινα ή μεταλλικά). Με την παραπάνω 

εργασία θα αποφεύγονται τόσο η υποχώρηση των τοιχωμάτων, όσο και η ενδεχόμενη 

πτώση των προϊόντων εκσκαφής μέσα στο χαντάκι και γενικά η πρόκληση ζημιών κατά 

την εκτέλεση των εκσκαφών εντός του γηπέδου και πλησίον υφιστάμενου Η/Μ 

εξοπλισμού.  

Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες οποιαδήποτε 

ζημιά 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 τη 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:  

ΕΤΕΠ 02-02-01-00 

ΕΤΕΠ 02-03-00-00 

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 
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Στο Τεύχος ΣΤ’ περιλαμβάνεται ενδεικτικό διάγραμμα εκσκαφών (σχέδιο ΤΔΕ-1). 

6.1.1 ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Προκειμένου να διασφαλστεί η ευστάθεια των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος 

(βάσεις, κανάλια), θα πραγματοποιηθούν εξυγιαντικές στρώσεις, συνολικού πάχους 

30εκ. (3 στρώσεις των 10 εκ.), με θραυστά υλικά λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

κροκάλες, 3A, σκύρα, λιθοσυντρίματα, άμμο κλπ.).  

Στην εργασία περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά των υλικών επιτόπου του 

έργου, η διάστρωση, η διαβροχή και η συμπύκνωση των στρώσεων, με τη χρήση 

μηχανικού εξοπλισμού κατά περίπτωση και ανάλογα με την επιφάνεια διάστρωσης 

(διαμορφωτήρα, οδοστρωτήρα, δονητικές πλάκες ή βατραχάκι). 

 

6.1.2 ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 

Για να γίνονται έντεχνα οι εκσκαφές πρέπει να απομακρύνονται με άντληση ή με φυσική 

ροή, μέσα από τα χαντάκια ή τους λάκκους, τα οποιαδήποτε νερά και να αντιμετωπίζεται 

οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα. 

Η διοχέτευση των νερών πρέπει να γίνεται σε φυσικούς αποδέκτες ή αγωγούς των 

ομβρίων με τρόπο που να αποφεύγεται η δημιουργία προβλημάτων στην περιοχή και 

να αποκλείεται η πρόκληση ατυχημάτος. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

ροή των υδάτων από τα ανάντη και να εμποδίζεται η εισροή τους στα χαντάκια και τους 

λάκκους. 

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 10 HP (ή μεγαλύτερης αφόσον απαιτειθεί από τις τοπικές συνθήκες) ή 

ηλεκτροκίνητο ισχύος  10 kW, ή μεγαλύτερης ισχύος εφόσον  απαιτείται από τις ανάγκες 

του έργου.  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. 

6.1.3 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  

Η αποστράγγιση του γηπέδου θα γίνει με δίκτυο διάτρητων τσιμεντοσωλήνων Φ200, 

περιτυλιγμένων με γεωΰφασμα, οι οποίοι θα συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο 

αποστράγγισης του Υ/Σ ή θα οδεύουν στην κεντρική τάφρο αποστράγγισης του Υ/Σ, 

σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη αποστράγγισης που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος και 

θα εγκριθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.  

6.2 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Οι εργασίες επανεπίχωσης του απομένοντος όγκου σκάμματος, μετά την κατασκευή  



 

 

  

  

39 

 

 

θεμελίων ή τεχνικών έργων εντός του χώρου του Υ/Σ (εργασία σε χώρο υπό τάση, 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 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688-1, με συμπυκνωμένο πάχος στρώσης 

0.20 m. Όπου απαιτηθεί, η συμπύκνωση θα γίνεται με χρήση δονητικής πλάκας 

(«βατραχάκι»). 

Στην εργασία επίσης περιλαμβάνεται η διαμόρφωση ρύσεων του χώρου, περιμετρικά 

των βάσεων με κλίση 0,5% και στους διαδρόμους με κλίση 2,5%. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βηματική γείωση του Υ/Σ, σε όλη την επιφάνεια των 

επιχώσεων προβλέπεται η διάστρωση πάχους 10 εκ. θραυστού υλικού λατομείου 

(χαλίκι διαμέτρου 2 έως 5 εκ.). Η εργασία περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, ρίψη 

και διάστρωση των εδαφικών υλικών. 

Οι εργασίες επίχωσης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές: 

ΕΤΕΠ 02-07-01-00 

ΕΤΕΠ 02-02-01-00  

ΕΤΕΠ 02-07-02-00 

6.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα περιλαμβάνονται οι εργασίες ξυλοτύπου, 

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: 

- ΕΤΕΠ 01-01-01-00 

- ΕΤΕΠ 01-01-03-00 

- ΕΤΕΠ 01-01-04-00 

- ΕΤΕΠ 01-02-01-00 

Από οπλισμένο σκυρόδεμα θα κατασκευαστούν οι βάσεις έδρασης του Η/Μ εξοπλισμού. 

6.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

6.3.1.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

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  
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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 

300 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. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των σκυροδεμάτων θα είναι 

εξαιρετικής ποιότητας. Εάν τα υλικά κριθούν από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του 

ΔΕΔΔΗΕ ακατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν, ο Ανάδοχος θα τα απομακρύνει από το 

Εργοτάξιο το ταχύτερο δυνατό, χωρίς καμία αποζημίωση. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει ακόμη 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. 

Επίσης, 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 Μηχανικό 

και αφού ληφθούν εγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, όταν 

αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, οι νεοδιαστρωθείσες επιφάνειες σκυροδέματος  
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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 τη 

διάστρωση του σκυροδέματος) τη 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 τη 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. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα διαστρώνεται το σκυρόδεμα, εάν δεν έχει τοποθετηθεί και 

ελεγχθεί ο προβλεπόμενος από τα σχέδια οπλισμός και δεν υπάρχει επάρκεια δονητών 

σε σχέση με τον όγκο του σκυροδέματος.  

Σε όλες τις περιπτώσεις μετά την αφαίρεση των ξυλότυπων, η επιφάνεια του 

σκυροδέματος θα πρέπει να παρουσιάζει πλήρη ομοιομορφία και να είναι χωρίς φωλιές 

ή φανερό τον σιδηρό οπλισμό. 

6.3.1.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

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. 

• 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.  

6.3.1.3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

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  
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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 τους 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 του 

Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν τοποθετηθεί ο οπλισμός και πριν από 

τη διάστρωση του σκυροδέματος, να υποβάλει 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. 

Οι χαλύβδινοι οπλισμοί (ράβδοι-πλέγματα) Β500Α-ΕΛΟΤ 1421-2 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, S500s, B500A & B500C 

-       Δομικά πλέγματα Τ196 (Φ5), Τ188 (Φ6), Τ377 (Φ8,5) 

- 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  
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παραλαμβάνονται και δεν θα αναγνωρίζονται στην επιμέτρηση σε χιλιόγραμμα (kg) 

χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος.  

Στην εργασία περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση του οπλισμού μετά των 

απαραίτητων υλικών στερέωσης και πρόσδεσης, όπως και οι εργασίες καθαρισμού, 

κοπής, κάμψης, απομείωσης, έδρασης και συγκρατήσεως κατά τη ρίψη του 

σκυροδέματος του σιδηρού οπλισμού.  

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. 

6.3.1.4 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ  

Η παρούσα ενότητα αφορά στους 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 στο 

σκυρόδεμα οποιουδήποτε αντικειμένου (σωλήνων, αγωγών κλπ), της ειδικής  
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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 SPIRAL-FIX SECURI 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. 

6.3.1.5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ 

ΟΠΛΙΣΜΟΥ  

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. 

6.3.1.6 ΒΑΣΕΙΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Οι διάφοροι τύποι βάσεων που θα κατασκευασθούν στον Υ/Σ περιγράφονται στο 

Κεφάλαιο 1, ενώ τα κατασκευαστικά τους σχέδια περιλαμβάνονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ’. 

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 Τ196. 

 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. 
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 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 

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 στις 

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. 

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. 

6.3.1.7 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

Διάνοιξη οπής ή καθαίρεση για τη δημιουργία ανοίγματος σε τοιχία ή πλάκες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15 - 0,30 m, με χρήση αερόσφυρας ή καροτιέρας, η 

οποία θα προσαρμόζεται κατάλληλα επί της επιφάνειας κοπής και θα στερεώνεται με 

μπουλόνια, η δε κοπή θα είναι ακριβείας χωρίς αποκλίσεις. Θα γίνεται μόρφωση των 

παρειών με ειδικά επισκευαστικά κονιάματα για την προστασία του οπλισμού.  

 

6.4 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΕΝΤΟΣ ΑΥΛΑΚΑ 

Προκεμένου να διασφαλιστούν οι οδεύσεις των καλωδίων για τη διασύνδεση των 

διαφόρων στοιχείων του υπαίθριου Η/Μ εξοπλισμού με τους Πίνακες Προστασίας εντός 

του υφιστάμενου κτιρίου ελέγχου, θα διανοιχτεί αύλακας πλάτους 0,30-0,50 m, 

βάθους 0,50 m και μήκους σύμφωνα με τη διαδρομή που ορίζουν τα σχέδια της 

μελέτης. 

6.4.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ 

Εκσκαφές αυλάκων και σκαμμάτων οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων 

διενεργούνται σε οποιαδήποτε θέση και σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της 

Εταιρίας και σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς να εξαιρείται η εξόρυξη βράχου 

οποιασδήποτε σκληρότητας, με μόρφωση των πρανών και διαμόρφωση του πυθμένα 

σε ένα επίπεδο, έστω και με παρουσία νερού. Οι εκσκαφές θα πρέπει να διενεργούνται 

με κατάλληλα μέσα και μεθόδους. 
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Ανάλογα με το είδος των καλωδίων και σύμφωνα με τη μελέτη, η τοποθέτηση των 

σωληνώσεων και η επανεπίχωση του σκάμματος πραγματοποιούναι με τον παρακάτω 

τρόπο : 

6.4.1.1 ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  

Τα τμήματα οδεύσεων των καλωδίων ελέγχου εκτός διαμορφωμένων καναλιών, θα 

εγκατασταθούν εντός εγκιβωτισμένων εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων, κατάλληλης 

διατομής και αντοχής 10 atm. Η διάταξη των σωληνώσεων αποτυπώνεται ενδεικτικά 

στο σχέδιο 37490-1 της Γενικής Διάταξης Έργων Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και στο  

σχέδιο ΤΔΕ-Λ1 «Λεπτομέρειες Καλωδίων – Τομές ΕΠΜ». 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 σκυροδέματος C12/15 πάχους 5 cm , με πλέγμα Τ196. 

 Τοποθέτηση σωλήνων. 

 Πλήρωση αύλακος με σκυρόδεμα C12/15 και στη συνέχεια στρώση πάχους 5 cm, 

με πλέγμα Τ196. 

 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώματα.  

 Χαλικόστρωση πάχους 10 εκ. θραυστού υλικού λατομείου (χαλίκι διαμέτρου 2 

έως 5 εκ.). 

Σε περίπτωση τοποθέτησης σωλήνων σε δύο στρώσεις, μεταξύ των στρώσεων θα 

γίνεται ενδιάμεση διάστρωση σκυροδέματος πάχους 5 cm με πλέγμα Τ196. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΛΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (OLM) 

Α/Α 

Κωδικός 

αναφοράς 

στο σχέδιο 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Ποσότητα 

– Μονάδα 

Μέτρησης 

Σχέδιο Τεχνική Περιγραφή 
Αρμοδιότητα Προμήθειας 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

1 OS 

Ικρίωμα τύπου OS 6 FF 8533 

SS-20/6  √ 

Πυλώνας Α1 (χωρίς «κορυφή») 3 FF 8533/1 

Πυλώνας Α (με «κορυφή») 3 FF 8533/1 

Δοκός Β 6 

FF 8533/2 Δοκός C 18 

Δοκός Χ 6 

2 2.1 
Α/Δ αναχώρησης κενού 1250 A 

με το ικρίωμά του 
7  

TD-53/4 & 

Φύλλο αλλαγών 
 √ 

3  Μ/Σ Εντάσεως 600-400/5Α 21    √ 

4  Μ/Σ Εντάσεως 720-950/0,58Α 21    √ 

5 5.1 Α/Ζ 20 kV 630A 1Π Χ/Κ 42 ΔΕΗ/ΔΝΕΜ/5.1 
TD-66/2 & 

Φύλλο αλλαγών 
 √ 

6 5.3 Α/Ζ 20 kV 630A 3Π Χ/Κ 7 ΔΕΗ/ΔΝΕΜ/5.3 
TD-68/2 & 

Φύλλο αλλαγών 
 √ 

7 11.2 Μονωτήρες Στήριξης 20 kV  78  TD-79/1  √ 

8 11.3 Μονωτήρες Αναρτήσεως 20 kV 21  TD-79/1  √ 

9 2 Σύνδεσμοι στήριξης ζυγών Φ60 18 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

10 4 Σύνδεσμοι στήριξης ζυγών Φ30 42 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 
6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 
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Α/Α 

Κωδικός 

αναφοράς 

στο σχέδιο 

Περιγραφή Εξοπλισμού 

Ποσότητα 

– Μονάδα 

Μέτρησης 

Σχέδιο Τεχνική Περιγραφή 
Αρμοδιότητα Προμήθειας 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

14 35 
Σύνδεσμοι ευθείς  

Φ30x30 εύκαμπτοι 
9 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

15 39 Σύνδεσμοι Τ Φ60x60x30 21 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

16 42 Σύνδεσμοι Τ Φ30x30x30 21 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

17 45 Σύνδεσμοι Τ Φ30x30x185 mm2 21 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

18 94 
Σύνδεσμοι Φ30  

με πλάκα 50x70 (ευθείς) 
63 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

19 100 
Σύνδεσμοι 240 mm2  

με πλάκα 50x70 (ευθείς) 
42 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

20 109 
Σύνδεσμοι 240 mm2 με πλάκα 

50x50 (γωνιακοί) 
42 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

21 122 Ναυτικά κλειδιά 21 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

22 130 Σύνδεσμος τέρματος αγωγού 6 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 
23 143 Σύνδεσμοι ουρανού 21 ΔΕΗ/ΔΜΚΜ/30321 SS-31/2  √ 

24  

Σύνδεσμοι από ναυτικό κλειδί σε 

αρσενικό για σύνδεση 

μονωτήρων ανάρτησης 

21    √ 

25 21.11 Σωλήνας χαλκού Φ60 των 6 m 15 τεμ.  SS-139/1  √ 

26 21.12 Σωλήνας χαλκού Φ30 των 6 m 34 τεμ.  SS-139/1  √ 

27 21.22 Αγωγός χαλκού 240 mm2 42 μέτρα  SS-17/1  √ 

28  Μπάρα χαλκού 50x5 14 μέτρα    √ 

29 22.9 Αγωγός προστασίας γης Φ 3/8’’ 27* μέτρα    √ 

30  Λάμα γείωσης 25x4 mm 175 μέτρα  TD-20  √ 

* Συνολικό μήκος αγωγού προστασίας γης κατά μήκος του νέου τμήματος της κληματαριάς 20 kV. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :  Χειρισμοί πυλών αναχωρήσεων ΜΤ 

  

Πύλες ΜΤ 

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Τοπικά του 
εξοπλισμού 

Επί του 
ΠΕΠ 

Χειρισμός 
από RTU 

Χειρισμός από  
ΚΕΔΔ 

Μεταγωγή όλων των πυλών ΜΤ σε έλεγχο επιτόπου     

Μεταγωγή όλων των πυλών ΜΤ σε έλεγχο από ΚΕΔΔ     

Πύλη αναχώρησης ΜΤ τύπου «OLM» 

Πύλη  OLM –  έλεγχος επί τόπου  («Local»)     

Πύλη OLM –  έλεγχος από μακριά («Remote»)     

Α/Δ ΜΤ – έλεγχος επί τόπου («Local»)     

Α/Δ ΜΤ – έλεγχος από μακριά («Remote»)     

Α/Δ ΜΤ – άνοιγμα     

Α/Δ ΜΤ – κλείσιμο     

Α/Ζ ΜΤ (1Π κύριων ζυγών) – άνοιγμα      

Α/Ζ ΜΤ (1Π κύριων ζυγών) – κλείσιμο      

Α/Ζ ΜΤ (1Π αναχώρησης) – άνοιγμα      

Α/Ζ ΜΤ (1Π αναχώρησης) – κλείσιμο      

Α/Ζ ΜΤ (3Π βοηθητικών ζυγών) – άνοιγμα      

Α/Ζ ΜΤ (3Π βοηθητικών ζυγών) – κλείσιμο      

Ενεργοποίηση στιγμιαίων στοιχείων υπερέντασης Α/Δ ΜΤ      

Απενεργοποίηση στιγμιαίων στοιχείων υπερέντασης Α/Δ ΜΤ      

Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης επαναφοράς Α/Δ ΜΤ     

Απενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης επαναφοράς Α/Δ ΜΤ     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Ενδείξεις ανά πύλη αναχώρησης ΜΤ 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

Πύλες ΜΤ 

α’ επίπεδο β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Επιτόπου 
του 

εξοπλισμού 
Επί του ΠΕΠ 

Ένδειξη 
στην RTU 

Ένδειξη στο 
ΚΕΔΔ 

Σύνολο Πυλών ΜΤ – έλεγχος από Υ/Σ (“Local”)     

Σύνολο Πυλών ΜΤ – τηλέλεγχος (“Remote”)     

Πύλη αναχώρησης ΜΤ τύπου «OLM» 

Πύλη OLM  – έλεγχος επιτόπου (“Local”)     

Πύλη OLM  – έλεγχος από μακριά (“Remote”)     

Απαγόρευση ελέγχου πύλης     

Α/Δ ΜΤ – έλεγχος επί τόπου («Local»)     

Α/Δ ΜΤ – έλεγχος από μακριά («Remote»)     

Α/Δ – «ανοιχτός»     

Α/Δ – «κλειστός»     

Στιγμιαία στοιχεία Υ/Ε Α/Δ ΜΤ εντός     

Στιγμιαία στοιχεία Υ/Ε Α/Δ ΜΤ εκτός     

Αυτόματη επαναφορά Α/Δ ΜΤ εντός     

Αυτόματη επαναφορά Α/Δ ΜΤ εκτός     
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ΠΙΝΑΚΑΣ  3 : ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ανά πύλη αναχώρησης ΜΤ 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  4 : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ανά πύλη αναχώρησης ΜΤ 

     

α’ επίπεδο 
β’ 

επίπεδο 
γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Τοπικά του 
εξοπλισμού 

Επί του 
ΠΕΠ 

Μέτρηση 
στην RTU 

ΚΕΔΔ 

Πύλη αναχώρησης ΜΤ τύπου «OLM» 

Ένταση φάσης Β 

 

 

 

   

 

 

 

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. 

 

Πύλες  ΜΤ 

β’ επίπεδο γ’ επίπεδο δ’ επίπεδο 

Σήμανση επί 
του ΠΕΠ 

Σήμανση στην 
RTU 

ΚΕΔΔ 

Πύλη Αναχώρησης ΜΤ τύπου «OLM» 

Ελατήριο ζεύξης Α/Δ αφόρτιστο     

Βλάβη ΨΜΕΠ – πολυλειτουργικού Η/Ν    

Σφάλμα στο Κύκλωμα «Trip» Α/Δ (TCS ALARM)    

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης από 50    

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης από 51    

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης από 50Ν    

Προστασία Υπερέντασης  – εντολή πτώσης  στον Α/Δ της πύλης από 51Ν    

Προστασία υποσυχνότητας – εντολή πτώσης στον Α/Δ της πύλης    

Πίνακας Ελέγχου Πύλης - Έλλειψη 110 V ΣΡ για Τροφοδοσία Κινητήρων (+/-I)    

Πίνακας Ελέγχου Πύλης - Έλλειψη 110 V ΣΡ  Πύλης για Σημάνσεις (+/-S)    

Πίνακας Ελέγχου Πύλης - Έλλειψη 110 V ΣΡ για Προστασία και  Έλεγχο (+/-Q)    


