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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΚΕΦ 1.  ΣΚΟΠΟΣ 

 
Σκοπός του παρόντος τεύχους είναι να περιγραφεί αναλυτικά το αντικείμενο της Σύμβασης 

και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την εύρυθμη και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των 

εργασιών που θα αναλάβει. Οι εργασίες θα αφορούν εγκαταστάσεις υφιστάμενες ή νέες 

εντός των Υποσταθμών Υψηλής Τάσης προς Μέση Τάση (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) σε όλη την Ελλάδα, 

τόσο στο υπαίθριο τους τμήμα, όσο και στο κτιριακό. Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται 

στην παρούσα Σύμβαση χωρίζονται σε τρεις κύριες ενότητες: 

Α. Μελέτες 

 Στατικές μελέτες για βάσεις οπλισμένου σκυροδέματος έδρασης Η/Μ εξοπλισμού, 

στατικές μελέτες νέων κτιρίων ή αποτυπώσεις/έλεγχος/μελέτη ενίσχυσης στατικού 

φορέα υφιστάμενων εγκαταστάσεων, στατικές μελέτες μεταλλικών κατασκευών, 

διάφορες ειδικές μελέτες (αποστράγγισης γηπέδου, οδοποιίας, περιφράξεων) και 

σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. 

Β. Αδειοδοτήσεις 

 Αδειοδοτήσεις για κατασκευή ή επέκταση βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος έδρασης 

Η/Μ εξοπλισμού σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και για ανέγερση ή επέκταση οικίσκων καθώς και άδειες 

έργων αποστράγγισης, οδοποιίας, περιφράξεων. 

Γ. Επίβλεψη 

 Επίβλεψη των έργων που έχουν αδειοδοτηθεί. 

 

Επίσης στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται όλες οι διευκρινίσεις, σχέδια και λοιπά 

απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση του αντικειμένου της Σύμβασης. 

 

 

ΚΕΦ 2.   ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Το είδος και το περιεχόμενο των υπηρεσιών αλλά και η ακριβής τοποθεσία των 

εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ στις οποίες πρόκειται να εκτελεστούν έργα, καθορίζονται 

απόλυτα από τις παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δικτύου. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου 

βασίζονται στους κανόνες που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα των τευχών της 

Σύμβασης. 

 

Για την ανάθεση κάθε επιμέρους έργου, θα συντάσσεται από το ΔΕΔΔΗΕ και θα επιδίδεται 

στο Ανάδοχο μία ξεχωριστή και ανεξάρτητη «Εντολή Έργου», συνοδευόμενη από μία 

σύντομη περιγραφή, ένα σκαρίφημα εκτέλεσης, τον τύπο εργασιών καθώς και τις θέσεις επί 

του συγκεκριμένου Υ/Σ που θα εκτελεσθεί. Επιπλέον στον Ανάδοχο θα επιδίδονται και τα 

λοιπά σχετικά υπάρχοντα νομιμοποιητικά έγγραφα του Υ/Σ (περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

τοπογραφικό, νομιμοποιήσεις υπαρχόντων, συμβόλαια κλπ). Σε κάθε επιδιδόμενη «Εντολή 

Έργου» θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

- Τοποθεσία έργου. 

- Σύντομη Περιγραφή αντικειμένου εντολής. 

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός εντολής. 

- Συμβατική Έναρξη και Πέρας Εντολής. 

 

Υποχρέωση του Ανάδοχου, ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε Εντολής Έργου, είναι: 

 να εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ,  

τοπογραφικές, κλπ) 

 να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης 

(να λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις/γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες, όπως Αρχαιολογία, Δασαρχείο, κλπ.), σύνταξη του προβλεπόμενου 
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φακέλου, υποβολή του στις αντίστοιχες Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) που 

υπάγονται οι εκάστοτε Υ/Σ, κλπ.). 

 να επιβλέπει τις αντίστοιχες εργασίες. 

 

Ο Ανάδοχος μπορεί να κληθεί να εκτελέσει περισσότερες της μίας «Εντολής Έργου» εντός 

της ίδιας χρονικής περιόδου και ανεξαρτήτως προϋπολογισμού εντολών. Στην περίπτωση 

που στην Εντολή Έργου περιλαμβάνονται εργασίες Αδειοδότησης, η προβλεπόμενη 

διάρκεια θα κυμαίνεται από ένα (1) έως τρεις (3) μήνες. Το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα θα περιλαμβάνει, ανάλογα την κάθε εντολή και εφόσον απαιτείται, τον χρόνο 

σύνταξης μελετών από τον Ανάδοχο, τον χρόνο έκδοσης των απαραίτητων προεγκρίσεων 

αρμοδιότητας του Αναδόχου (Αρχαιολογία, Δασαρχείο, κλπ),  τον χρόνο συμπλήρωσης του 

φακέλου του Έργου για υποβολή στην ΥΔΟΜ, την διακίνηση και διεκπεραίωση του 

φακέλου στην ΥΔΟΜ, συμπεριλαμβανομένου των φορολογικών υποχρεώσεων (αποδεικτικά 

καταβολής εισφορών-κρατήσεων για υπηρεσίες μηχανικού) έως και την έκδοση της άδειας 

δόμησης.  

 

Το χρονικό πέρας της εντολής έργου θα καθορίζεται: 

 Για περιπτώσεις μελετών, με την εγκεκριμένη (χωρίς παρατηρήσεις) από το ΔΕΔΔΗΕ 

μελέτη. 

 Για περιπτώσεις αδειοδοτήσεων, με την έκδοση της έγκρισης και άδειας δόμησης για 

τα προβλεπόμενα έργα.  

 Για περιπτώσεις επιβλέψεων, με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών επί 

τόπου του έργου και των ελέγχων από τις αρμόδιες  Υπηρεσίες Δόμησης.  

 

 

ΚΕΦ 3.   ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

3.1) Ο ΔΕΔΔΗΕ για την έδραση του υπαίθριου Η/Μ εξοπλισμού σε χώρους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ 

κατασκευάζει τυποποιημένες βάσεις οπλισμένου σκυροδέματος και τα κατάλληλα κατά 

περίπτωση κανάλια βοηθητικών καλωδίων, φρεάτια, κλπ. Στο κεφάλαιο 6 της παρούσας 

περιλαμβάνονται τα τυπικά σχέδια δεκαεπτά (17) τέτοιων τυποποιημένων βάσεων που 

συνηθέστερα χρησιμοποιούνται στα έργα του ΔΕΔΔΗΕ. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η 

στατική τους μελέτη σαν αυτόνομα στατικά μοντέλα σύμφωνα με τα ειδικά βάρη και τις 

προδιαγραφές έδρασης εκάστοτε Η/Μ εξοπλισμού. Η στατική μελέτη, η οποία θα συνταχθεί 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και με σκοπό την ενσωμάτωσή της στο φάκελο 

που θα υποβάλλεται για την έκδοσης σχετικής έγκρισης και άδειας δόμησης, θα 

περιλαμβάνονται: 

α. Τεύχος στατικού υπολογισμού  

β. Στατικά σχέδια  

γ. Σχέδια λεπτομερειών  

δ. Κατασκευαστικά σχέδια 

Η ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας μελέτης θα γίνει με ξεχωριστή εντολή έργου κατά 

την έναρξη της σύμβασης, ώστε το αποτέλεσμά τους να μπορεί να αξιοποιείται κατά 

περίπτωση. Εκτός από τις παραπάνω βάσεις έδρασης Η/Μ εξοπλισμού, ενδέχεται κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να εμφανιστεί η ανάγκη μελέτης κάποιας νέας βάσης. Τότε ο 

ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να εκδώσει νέα εντολή έργου για την ανάθεση της συγκεκριμένης 

εργασίας στον Ανάδοχο, συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την εκτέλεση 

των σχετικών υπολογισμών. 

3.2) Άλλες εργασίες μελετών που μπορεί να αναθέσει ο ΔΕΔΔΗΕ και να αναλάβει ο 

ανάδοχος είναι οι παρακάτω: 

 εκπόνηση στατικών μελετών νέων ειδικών κτιρίων με φέροντα οργανισμό 

οπλισμένου σκυροδέματος βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων (προμελέτη /μελέτη) 
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του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., καθώς και εργασίες αποτύπωσης, ελέγχου και ενδεχομένως  

μελέτη ενίσχυσης του στατικού φορέα υφιστάμενων κτιρίων ΔΕΗ.  

 εκπόνηση στατικών μελετών για μεταλλικές κατασκευές, όπως κλιμακοστάσια, 

μεταλλικά πατάρια, χωρίσματα μεγάλου ύψους, κλπ., σύμφωνα με προσχέδια που 

θα διαθέσει ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Ανάδοχο, καθώς και εκπόνηση στατικής επίλυσης 

μεταλλικού φορέα νέων ειδικών κτιρίων βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων 

(προμελέτη /μελέτη) του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.    

 εκπόνηση μελετών αποστράγγισης γηπέδων ΔΕΗ (υπολογισμός καναλιών 

αποστράγγισης), έργων οδοποιίας, περιφράξεων (τοίχοι αντιστήριξης) , οι οποίες θα 

περιλαμβάνουν σχέδιο γενικής διάταξης του Υ/Σ και τα απαραίτητα σχέδια 

λεπτομερειών. 

 εκπόνηση στατικής μελέτης οικίσκου στέγασης Η/Μ εξοπλισμού, στα πλαίσια  

έκδοσης άδειας δόμησης (άρθρο 9,  του Τιμολογίου της παρούσας σύμβασης).  

Περιπτώσεις Οικίσκου : 

α) βάση θεμελίωσης οπλισμένου σκυροδέματος και φέρον οργανισμός από 

προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.  

β) βάση θεμελίωσης οπλισμένου σκυροδέματος και φέρον οργανισμός από 

μεταλλική κατασκευή με στοιχεία πλήρωσης τυποποιημένα πάνελ πλαγιοκάλυψης 

επικάλυψης. 

γ) φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και τοίχους πλήρωσης.  

 

3.3) Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονεί μελέτη τοπογράφησης (τοπογραφική 

αποτύπωση) συγκεκριμένων εκτάσεων ή γηπέδων που θα υποδεικνύονται από την 

Επιχείρηση. Τοπογραφικές αποτυπώσεις στα πλαίσια αδειοδότησης συγκεκριμένου έργου θα 

υποβάλλονται μαζί με τον φάκελο αδείας, θα πληρώνονται όμως ιδιαιτέρως (άρθρο 6 

Τιμολογίου).  

Το τοπογραφικό διάγραμμα θα είναι πλήρες και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με το όμορο ιδιοκτησιακό καθεστώς, την 

ρυμοτομία (τοπικά ρυμοτομικά), τις προσβάσεις και τις εντός του γηπέδου ΔΕΗ 

εγκαταστάσεις. Θα ακολουθεί το σύστημα εξαρτήσεων (ΕΓΣΑ87), φωτογραφίες, 

απόσπασμα ρυμοτομικού, χαρακτηρισμό κτιρίων ΔΕΗ (αρ. πολεοδομικής αδείας, 

τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ), αποτύπωση όμορων ιδιοκτησιών (κτιρίων και γηπέδων), 

στοιχεία όρων δόμησης, επιφάνειας γηπέδου και ορίων, υψομετρικών καμπύλων όπου 

απαιτείται (στάθμες φυσικού και διαμορφωμένου εδάφους και κτιρίων βάση ΕΓΣΑ87). Τα 

περίγραμμα των νέων κατασκευών θα διαγραμμίζονται (βάσεις/ κτίρια). 

Για εντός σχεδίου οικόπεδα ΔΕΗ το Τοπογραφικό θα συνοδεύεται από βεβαίωση Δήμου, για 

υψόμετρα δρόμου. 

Η ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει όπου διαθέτει τοπογραφικές αποτυπώσεις από το αρχείο της. Η 

συνήθης επιφάνεια των γηπέδων ΔΕΗ για υπαίθριους Υ/Σ είναι της τάξεως των 9στρ.-

16στρ. Η επιφάνεια ανάπτυξης εξοπλισμού (συστοιχίες βάσεων) είναι της τάξης των 3στρ.  

3.4) Κάθε στατική μελέτη που θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο θα υποβάλλεται προς 

έγκριση στον ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα ελέγχει και θα εγκρίνει τις μελέτες εντός το πολύ 5 

εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους στην Υπηρεσία (ο χρόνος των 5 εργάσιμων 

ημερών συνυπολογίζεται στη χρονική διάρκεια της σχετικής «Εντολής Έργου»). Ο ΔΕΔΔΗΕ 
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θα μπορεί να ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο της μελέτης, οι απαιτήσεις και οι οδηγίες 

του θα διατυπώνονται εγγράφως δια του εντεταλμένου εκπροσώπου του, ο οποίος θα ασκεί 

έλεγχο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου 

των μελετών και μετά την ολοκλήρωσή τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις 

υποδείξεις ελέγχου και να προβεί σε κάθε αντίστοιχη διόρθωση ή συμπλήρωση της 

μελέτης, που θα κριθεί απαραίτητη, στα πλαίσια του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης 

και σύμφωνα με τις παρ. 12, 13 και 14 του άρθρου 83 του Π.Δ. 696/74. Μόνο 

εγκεκριμένες από το ΔΕΔΔΗΕ στατικές μελέτες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φάκελο 

που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο για την αδειοδότηση του εκάστοτε έργου. 

Ο Ανάδοχος παραμένει υπεύθυνος για την αρτιότητα της Μελέτης σύμφωνα προς τα 

δεδομένα των ισχυουσών προδιαγραφών της Τεχνικής και της Επιστήμης. Κάθε ελάττωμα ή 

παράλειψη της Μελέτης επανορθώνεται από τον Ανάδοχο ή και σε βάρος αυτού σε 

περίπτωση αρνήσεώς του ανεξαρτήτως από την τυχόν μερική ή οριστική παραλαβή της 

μελέτης. Εάν η αδικαιολόγητη άρνηση του Αναδόχου δημιουργήσει ζημία σε βάρος του 

ΔΕΔΔΗΕ ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση για την κάλυψη της θετικής 

ζημίας του ΔΕΔΔΗΕ. Η οιαδήποτε επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση της Μελέτης θα 

ενεργείται σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. Αν παραστεί ανάγκη 

τροποποίησης των μελετών κατά την εκτέλεση και μέχρι του πέρατος της κατασκευής του 

Έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να ζητά την γνώμη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται 

να γνωμοδοτεί έγκαιρα και αιτιολογημένα. 

Για την έκδοση οικοδομικών ή άλλων αδειών, οι μελέτες όταν θα υποβληθούν πρέπει να 

ικανοποιούν πλήρως όλους τους ελέγχους που θα γίνουν από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή άλλη 

Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την παραλαβή 

τμήματος ή του συνόλου της μελέτης ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί τα πάσης φύσεως δικαιώματά του 

που συνδέονται με οποιαδήποτε διόρθωση ή παράλειψη από πλευράς Αναδόχου. 

Εάν ο «ΔΕΔΔΗΕ» παρά την έγγραφη πρόσκληση του από τον «Ανάδοχο» δεν προσέλθει για 

την παραλαβή σταδίου ή του συνόλου της μελέτης, μετά παρέλευση 20 ημερολογιακών 

ημερών από την τελευταία πρόσκληση, θεωρείται ότι αυτή συντελέσθηκε αυτοδικαίως. 

 

ΚΕΦ 4.    ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

4.1) Η έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης θα γίνεται βάση του νόμου 4030/11 και κατ’ 

εφαρμογή του νόμου 4067/12 καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας/κανονισμών στατικών 

μελετών και λοιπών μελετών εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος με την παρούσα σύμβαση 

αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την εκπόνηση μελετών και την σύνταξη και διεκπεραίωση 

φακέλου στην οικεία Υ.ΔΟΜ. έως και την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης. 

Το αντικείμενο της άδειας δόμησης κάθε έργου και το κόστος αμοιβής, θα προσδιορίζεται 

σαφώς στην «Εντολή Έργου», σύμφωνα με τα άρθρα του Τιμολογίου που περιλαμβάνονται 

στην Ενότητα 2 «Αδειοδοτήσεις». Εάν η εντολή έργου περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες 

ομάδες αδειοδότησης έργων όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα του τιμολογίου και 

αποτιμώνται αντιστοίχως, θα εφαρμόζεται συντελεστής 0,75 (πχ συνδυασμός αδειοδότησης 

βάσεων πύλης Μ/Σ & πυλών ΜΤ διακόπτη & πυλών ΜΤ πυκνωτή & οικίσκου ή άλλος κλπ)   

4.2) Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την άδεια δόμησης πυλών ΜΤ ή πυκνωτή ή Μ/Σ (Άρθρα 

Τιμολογίου 7 και 8) θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:  

α. Επιτόπου αυτοψία, αποτύπωση και οριοθέτηση του χώρου νέων κατασκευών. 
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β. Τοπογραφικό σχέδιο ΕΓΣΑ87 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

γ. Διάγραμμα Κάλυψης. 

δ. Αρχιτεκτονική αποτύπωση και σχέδια γενικής διάταξης, κατόψεις, τομές. 

ε. Στατικά τεύχη και σχέδια. 

στ. Τεχνική έκθεση. 

ζ. σχέδιο γενικής διάταξης με τα συνωδά έργα των νέων πυλών (κανάλια, σωληνώσεις, 

αγωγοί, οπές διέλευσης καλωδίων), με τα αντίστοιχα στατικά και κατασκευαστικά 

σχέδια λεπτομερειών   

η. Σύνταξη και διεκπεραίωση φακέλου στην πολεοδομία (ο φάκελος θα περιέχει την 

αίτηση του ιδιοκτήτη, τις απαραίτητες προεγκρίσεις, συμβόλαια, τα ανωτέρω β’, γ’, δ’, 

ε’, στ’, ζ’, τις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής, ΣΑΥ, ΦΑΥ, την ανάθεση 

μελέτης - επίβλεψης, τις αμοιβές, φορολογικά και ότι άλλο απαιτείται κατά νόμο). 

 

4.2.1) Για την άδεια δόμησης του οικίσκου (Άρθρο Τιμολογίου 9) θα πρέπει να γίνουν τα 

παρακάτω: 

α. Επιτόπου αυτοψία, αποτύπωση και οριοθέτηση του χώρου του νέου οικίσκου. 

β. Τοπογραφικό σχέδιο ΕΓΣΑ87 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

γ. Διάγραμμα Δόμησης. 

δ. Αρχιτεκτονική μελέτη, Τεχνική Έκθεση, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και να 

εγκριθούν από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) πριν από την κατάθεση του 

φακέλου στην Υ.ΔΟΜ.  

ε. Στατικά τεύχη και σχέδια τόσο για τον οικίσκο όσο και για τη βάση θεμελίωσης. 

στ. Τεχνική έκθεση στατικών. 

ζ. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. 

η. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης 

θ. Λοιπές μελέτες εφόσον απαιτούνται όπως Η/Μ κτιρίου και σχέδια λεπτομερειών 

καναλιών βάσεως κλπ.  

ι. Σύνταξη και διεκπεραίωση φακέλου στην Υ.ΔΟΜ. (ο φάκελος θα περιέχει την αίτηση 

του κυρίου του έργου, τις απαραίτητες προεγκρίσεις, συμβόλαια, τα ανωτέρω β’, γ’, 

δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ θ’, τις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής, ΣΑΥ, ΦΑΥ, τις 

δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων  μελέτης - επίβλεψης, τις αμοιβές, φορολογικά, 

αποδεικτικά καταβολής εισφορών– κρατήσεων για υπηρεσίες μηχανικού,  και ότι άλλο 

απαιτείται κατά νόμο).  

 

 

4.3) Επισημαίνεται ότι, όταν η ανάληψη επίβλεψης γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, στο στέλεχος 

αναλήψεων της αδείας θα δηλώνεται ατέλεια. 

 

4.4) Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει εφόσον τα διαθέτει, τοπογραφικές αποτυπώσεις από το αρχείο 

της, προεγκρίσεις Τρίτων (Βεβαίωση Αρχαιολογίας, Δασαρχείο, ΦΕΚ, συμβόλαια, τυχόν 

άδειες υφισταμένων εγκαταστάσεων/κτιρίων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων). 

4.5) Ο τελικός φάκελος που συντάσσεται από τον Ανάδοχο για την αδειοδότηση του κάθε 

έργου (εντολής) θα υποβάλλεται για έγκριση σε τέσσερα (4) αντίγραφα  στο ΔΕΔΔΗΕ. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση 

παρατηρήσεων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ και να επανυποβάλλει  το φάκελο  εντός (10) δέκα ημερών. Το 

διάστημα των 10 ημερών θα υπολογίζεται ως επιπλέον χρόνος της εντολής του κάθε έργου 
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μετά από έγκριση του Εντεταλμένου Μηχανικού. Μετά την έγκριση του φακέλου από τον 

ΔΕΔΔΗΕ ο ανάδοχος θα υποβάλλει τα στοιχεία για αδειοδότηση στην αρμόδια Υπηρεσία. 

4.6) Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε προσθήκη, διόρθωση, συμπλήρωση που θα απαιτηθεί 

για την έκδοση της άδειας. Εφόσον απαιτηθεί έκδοση νέου νομοθετικού Διατάγματος ή 

Πράξης αυτό θα γίνει με φροντίδα και μέριμνα του ΔΕΔΔΗΕ. (εκτός και αν άλλως  

συμφωνηθεί). 

4.7) Επισημαίνεται ότι στις τιμές αδειοδοτήσεων, περιλαμβάνεται και το κόστος των 

φορολογικών υποχρεώσεων και των λοιπών υποχρεώσεων προς οργανισμούς – φορείς που 

απαιτούνται για την έκδοση της άδειας και οφείλει να καταβάλει ο Ανάδοχος. Τα ανωτέρω 

παραστατικά καταβολής όπως και τα λοιπά παραστατικά καταβολής αμοιβών, θα 

κατατίθενται και στον ΔΕΔΔΗΕ μαζί με την αδειοδότηση του αντίστοιχου έργου. Στην 

Ενότητα 2 του Τεύχους «Τιμολόγιο Υπηρεσίας» παρέχονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού της τιμής αδειοδότησης ενός έργου ανάλογα με 

το είδος και το μέγεθος του έργου και την ενδεχόμενη προσαύξησή του λόγω εκτός έδρας  

αδειοδότησης/απασχόλησης. 

4.8) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ 

Οι αμοιβές του μηχανικού και τα αντίστοιχα φορολογικά αδείας  καθορίζονται από το 

Τιμολόγιο  της παρούσας σύμβασης και τα αντίστοιχα άρθρα. 

Μέσα στις υποχρεώσεις του  Αναδόχου είναι να καταβάλλει τις αμοιβές της εκάστοτε άδειας 

σε τραπεζικό λογαριασμό και να προσκομίζει στο ΔΕΔΔΗΕ αντίγραφο του «Αποδεικτού 

Είσπραξης» της Τράπεζας, (μετά από σχετική εξουσιοδότηση του ΔΕΔΔΗΕ) και εν συνεχεία 

να καταθέτει τα παραστατικά στην Υ.ΔΟΜ. συμπληρώνοντας τα φορολογικά του φακέλου 

του έργου.  

4.9) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ  

Σε περίπτωση που επιδοθεί στον Ανάδοχο  «Εντολή Έργου» για έκδοση  Άδειας Δόμησης 

εντός γηπέδου ΔΕΗ που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και σε εκτός 

αποχαρακτηρισμένης ζώνης Δασαρχείου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για χαρακτηρισμό μη δασικής έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 

του Τιμολογίου της παρούσας Σύμβασης. 

 Ο ΔΕΔΔΗΕ θα επιδίδει στον Ανάδοχο «Εντολή Αποχαρακτηρισμού» του συγκεκριμένου 

έργου, ο δε Ανάδοχος οφείλει εντός τεσσάρων(4) μηνών από την αναγγελία στην Υπηρεσία 

της ανάγκης έκδοσης Απόφασης Αποχαρακτηρισμού, να ολοκληρώσει την διαδικασία  μέχρι 

και την τελεσιδικία της Απόφασης του Δασαρχείου και να προσκομίσει την Απόφαση στον 

ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να προβεί σε έκδοση Άδειας Δόμησης. Η χρονική διάρκεια της  

«Εντολής Αποχαρακτηρισμού» θα προσαυξάνει την χρονική περίοδο της «Εντολής Έργου» 

αντίστοιχα. 
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ΚΕΦ 5.    ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται σε κάποια Εντολή Έργου να αναθέσει στον Ανάδοχο τις εργασίες 

επίβλεψης. Ο Ανάδοχος θα υλοποιεί την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες διατάξεις του Π.Δ.696/74 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 515/89. Σε αυτή 

την περίπτωση, ο Ανάδοχος ως επιβλέπων μηχανικός του έργου, θα μεριμνά για την άμεση 

έναρξη των εργασιών, εφαρμόζοντας εγκαίρως και τυπικά όλες τις κατά νόμο διαδικασίες, 

για τεχνικά άρτια, έντεχνη και καθ’ όλα νόμιμη κατασκευή, με υποχρέωση να παραδώσει το 

έργο στον ΔΕΔΔΗΕ μαζί με την θεώρηση της έγκρισης και άδειας δόμησης από την Υ.ΔΟΜ, 

εντός της ορισμένης χρονικής διάρκειας που θα περιλαμβάνεται στην «Εντολή έργου». Οι 

πάσης φύσεως ενέργειες του Αναδόχου θα γίνονται σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες των 

εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Η αμοιβή επίβλεψης θα υπολογισθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 3 του 

Τεύχους «Τιμολόγιο Υπηρεσίας» ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου και την 

ενδεχόμενη προσαύξησή του λόγω εκτός έδρας απασχόλησης. Σε περίπτωση ανάληψης της 

επίβλεψης από τον Ανάδοχο, οι αμοιβές, όπως προκύπτουν από την άδεια, θα πληρώνονται 

για κάθε εντολή επίβλεψης, με τη θεώρηση της έγκρισης και άδειας δόμησης από τη 

Πολεοδομία.  

 

Ο Ανάδοχος θα φροντίζει για τους κατά νόμο σταδιακούς ελέγχους της κατασκευής από 

Ελεγκτές Δόμησης. Ο Ανάδοχος μετά το πέρας εργασιών της κατασκευής υποχρεούται να 

καλέσει την Υ.ΔΟΜ για τελική αυτοψία, να μεριμνήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού 

Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) από την Υ.ΔΟΜ, να προβεί σε σύνδεση με τα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας, να υποβάλει στην Υ.ΔΟΜ. τα αντίστοιχα νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα (αμοιβές, 

κρατήσεις) της επίβλεψης και να κλείσει το έργο με θεώρηση της έγκρισης και άδειας 

δόμησης από την πολεοδομία.  

 

Στο έργο της επίβλεψης θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: 

α) Η παρακολούθηση του έργου ποιοτικά και ποσοτικά, ώστε, να εφαρμόζονται πλήρως οι 

μελέτες που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές. 

β) Η σύνταξη τροποποιήσεων και συμπληρώσεων, εφόσον αυτό απαιτείται και μετά από 

έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

γ) Η θεώρηση της αδείας ή των αδειών από τις αρμόδιες αρχές ή την έκδοση νέων 

εφόσον αυτό απαιτείται. 

δ) Η λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να τηρούνται πλήρως και επακριβώς όλα τα 

μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις του Νόμου, από την 

έναρξη του Έργου μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή του. Ρητά επίσης συμφωνείται ότι ο 

Ανάδοχος ως επιβλέπων μηχανικός, οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, με τη 

συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ίδιος να προστατεύονται από 

οποιαδήποτε ποινική και αστική ευθύνη για τυχόν εργατικά ατυχήματα ή για σωματικές 

βλάβες, υλικές ζημιές προσώπων ή πραγμάτων εργαζομένων στο έργο ή τρίτων. 

ε) Η ευθύνη για τη σχολαστική τήρηση των, από το Νόμο ή την πρακτική, 

προβλεπομένων βιβλίων ή εντύπων που απαιτούνται για τη σωστή επίβλεψη των 

εργασιών του έργου. 

στ) Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία και 

εάν ακόμη δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση. 
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ΚΕΦ 6.    ΣΧΕΔΙΑ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται όλα τα απαιτούμενα σχέδια και πίνακας των 

τυποποιημένων βάσεων Η/Μ εξοπλισμού για τα οποία θα γίνει από τον Ανάδοχο η στατική 

μελέτη σύμφωνα με το Άρθρο Τιμολογίου 1.  

Επίσης δίδονται επεξηγήσεις λεπτομερειών για συνοδά έργα όπως κανάλια καλωδίων , 

σωληνώσεις, φρεάτια καθώς και περιγραφές των μεταλλικών κλιμάκων και γενικά 

μεταλλικών κατασκευών ως αντικείμενο μελέτης.   

Επιπλέον παρατίθενται παραδείγματα επεξήγησης βασικών εννοιών της παρούσας 

Σύμβασης, όπως: 

 Πύλη ΜΤ Διακόπτη. 

 Πύλη ΜΤ Πυκνωτή. 

 Πύλη Μ/Σ. 
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6.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

( συνοδεύεται από συνημμένα σχέδια σε έντυπη μορφή) 

  1.  Αρ.σχ.(Γ-13269)   Βάση τύπου R1,             «Ικριώματα Ζυγών» 

  2.  Αρ.σχ.(30479)      Βάση τύπου RS              «Ικριώματα Αποζευκτών Ουδ. κόμβου» 

  3.  Αρ.σχ.(30685)      Βάση τύπου RG1,           «Αντιστάσεις Γειώσεων»  

  4.  Αρ.σχ.(Β-13288)   Βάση τύπου N,              «Διακόπτης ΜΤ»   

  5.  Αρ.σχ.(48155)      Βάση τύπου N5              «Διακόπτης ΜΤ» 

  6.  Αρ.σχ.(40023)      Βάση τύπου Ν7              «Διακόπτης ΜΤ» 

  7.  Αρ.σχ.(40042)      Βάση τύπου Ν9              «Διακόπτης ΜΤ» 

  8.  Αρ.σχ.(30901Β)    Βάση τύπου 21Γ            «Ικριώματα Πυκνωτών»  

  9.  Αρ.σχ.(40038)      Βάση τύπου W5             «Μετασχηματιστή Ισχύος»   

 10.  Αρ.σχ.(Β13505)    Βάση τύπου PP              «Δίδυμα μεταλ. Ικριώματα»  

 11.  Αρ.σχ.(Β-13300)   Βάση τύπου T,T1           «Βοηθητικό Μ/Σ»  

 12.  Αρ.σχ.(48153)      Βάση τύπου                  «Ικριώματα ζυγών»  

 13.  Αρ.σχ.(48154)      Βάση τύπου                  «Ικριώματα καλωδίων»  

 14.  Αρ.σχ.(6613)        Βάση τύπου 3               «Αποζεύκτης ΥΤ»,       

 15.  Αρ.σχ.(40017)      Βάση τύπου 57              «Διακόπτης ΥΤ»  

 16.  Αρ.σχ.(Β-13836)   Βάση τύπου H1             «Μετασχηματιστή Τάσεως150kV »  

 17.  Αρ.σχ.(30481)      Βάση τύπου ΑΚ             «Στήριξη Ακροκιβωτίων Καλωδίων» 
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6.2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΜΤ &  Μ/Σ (συνημμένα σχέδια) 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑ (συνημμένα σχέδια) 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (συνημμένα σχέδια)  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ   

Α. Συνοδά έργα  για πύλες διακοπτών , πυκνωτών, μετασχηματιστών 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι μελέτες που αφορούν πύλες  διακοπτών , πυκνωτών, μετασχηματιστών θα 

περιλαμβάνουν απαραιτήτως  και όλα τα  κατασκευαστικά σχέδια με τις  αντίστοιχες  

λεπτομέρειες   πρόβλεψης  οπών , σωληνώσεων, καναλιών, φρεατίων και λοιπών  

συνοδών υπόγειων κατασκευών , όπως ενδεικτικά προσδιορίζονται παρακάτω και κατόπιν 

συνεννόησης με τον εντεταλμένο εκπρόσωπο  του ΔΕΔΔΗΕ.  

Στα αρχιτεκτονικά σχέδια της Άδειας Δόμησης  θα αποτυπώνονται και τα συνωδά έργα. Στα 

κατασκευαστικά σχέδια και στα σχέδια λεπτομερειών  περιλαμβάνεται και ο στατικός 

φορέας αυτών. 

- σωληνώσεις φ120 έως φ200 διέλευσης αγωγών ρεύματος (καλωδίων) εγκιβωτισμένες σε 

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 

-κανάλια που τρέχουν παράλληλα ή και διαμέσως των βάσεων Η/Μ εξοπλισμού, με 

διατομές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και οπλισμό S500 και επικάλυψη 

από πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, συνήθως βαρέως τύπου κατασκευές λόγω 

διέλευσης οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού. Οι εσωτερικές διαστάσεις  των καναλιών 

ποικίλουν αναλόγως του όγκου διέλευσης καλωδίων  από 0,50μχ0,50μ έως και 1,00μ 

πλάτος χ 1,30μ ύψος . Τα τοιχώματα της διατομής του καναλιών θα έχουν την φέρουσα 

ικανότητα στήριξης μεταλλικών σιδεριών όδευσης καλωδίων. Στο σημείο επικάλυψης / 

τοποθέτησης της πλάκας θα διαμορφώνεται κατάλληλη πατούρα.   

 Ενδεικτικά οι  πλάκες  επικάλυψης βαρέως τύπου καναλιών με πλάτος  1,00μ, θα έχουν  

διαστάσεις  1,00x0,50x0,12m, θα είναι κατασκευές από  σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, 

οπλισμό φ12/10 (πάνω & κάτω) και πλαίσιο από σιδερογωνιές 100/50/6mm  (βάρος 

πλάκας περίπου 170kg), με διαμορφωμένες εγκοπές/χειρολαβές τοποθέτησης. Γενικά οι 

πλάκες  θα ακολουθούν το πλάτος του καναλιού με μία τους διάσταση 0,50μ.  

-φρεάτια από σκυρόδεμα κατηγορίας  C20/25 ενδεικτικών διαστάσεων 0,80x0,80m, 

βάθους 0,80m και πάχους 0,10m ,άνευ πάτου, άνευ επικάλυψης, με οπλισμό 100kg/m3, 

και με πατούρα υποδοχής ανάλογα με το καπάκι επικάλυψης, εδρασμένο επί αντιστοίχως 

διαμορφωμένης πατούρας (καλύμματα  χυτοσιδήρου  ή πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος 

ή σχάρες ) . 

Παρατίθενται  σχετικές φωτογραφίες και ενδεικτικά σχέδια των ανωτέρω.  
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ΚΑΝΑΛΙΑ /ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ / ΦΡΕΑΤΙΑ   (ενδεικτικές φωτογραφίες)   

Κανάλια καλωδίων με πλάκες επικάλυψης από οπλισμένο  σκυρόδεμα 

            

Φωτ.1 Κανάλι πλάτους1,00μ,ύψους1,00μ     Φωτ.2 Κανάλι όδευσης καλωδ. επί εδάφους 

με μεταλλικό σκελετό στήριξης καλωδίων      πρόβλεψη στραγγιστηρίων 

 

             

 Φωτ.3 Τυπικό κανάλι                                                       Φωτ.4 Τυπικό κανάλι/ σύνδεση με σωλήνα 

             

Φωτ.5 Σωληνώσεις καλωδίων                        Φωτ.6 Φρεάτιο μικρό με τούβλα 
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   Β. Άλλα έργα 

Μελέτες για κατασκευές από σιδηροδοκούς απλών ειδικών διατομών συνδεδεμένων μεταξύ 

τους με κοχλίες (μπουλόνια), ή με ηλεκτροσυγκόλληση, καθώς και κατασκευές από 

γωνιακά ελάσματα, σιδηροσωλήνες (κυκλικής, ορθογωνικής, τετραγωνικής διατομής) και 

οποιασδήποτε άλλης ειδικής διατομής χάλυβα (ου,ταυ), λάμες, ελάσματα χάλυβα 

(τετραγωνικής, ορθογωνικής, κυκλικής διατομής), φύλλα λαμαρίνας, στραντζαριστά.  Οι 

μεταλλικές κατασκευές θα γίνονται σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές του 

εντεταλμένου μηχανικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η προσαρμογή τους σε υπάρχουσες κατασκευές 

από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνεται με εκτονούμενα  βλήτρα, τύπου HILTI ή παρομοίου 

της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Μελέτες σιδηρών κλιμάκων ευθύγραμμων, κυκλικών ή μικτών οποιουδήποτε πλάτους, με 

βαθμίδες οποιασδήποτε διατομής, με ή χωρίς πλατύσκαλα, αποφερόμενες ή με στερέωση 

με σιδηρές πακτωμένες διχάλες σε υπάρχουσες κατασκευές. Ο σκελετός θα είναι από 

ορθοστάτες σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον Φ2" και ράβδους μορφοσιδήρου ή 

δοκούς Π ή διπλό ταυ θερμικής εξελάσεως. Οι βαθμιδοφόροι, τα μέτωπα και τα πλατύσκαλα 

θα είναι από σιδηρολάμες χωρίς επένδυση ή σχάρα τύπου ASCO ή από μπακλαβωτή μαύρη 

λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3mm. Τα κιγκλιδώματα θα είναι από ράβδους Φ12 μετά 

κουπαστής, από μεταλλική λάμα πάχους 3,00mm, απλά, σύμφωνα με ενδεικτικό  σχέδιο 

της Υπηρεσίας. 

 

                                        

                         Φωτ.7 Ενδεικτική  φωτογραφία μεταλλικής κλίμακας    
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6.3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

6.3.1. ΠΥΛΗ ΜΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (Π.ΜΤ.Δ) 

Όπου αναφέρεται στα Τεύχη «Τιμολόγιο Υπηρεσίας» και «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών» ο 

όρος «Πύλη ΜΤ Διακόπτη», αφορά στο σύνολο σχεδόν των βάσεων Η/Μ εξοπλισμού, όπως 

αυτές σημειώνονται ενδεικτικά στο Σχήμα 1 και απαιτούνται για την επέκταση του Υ/Σ κατά 

μία (1) πύλη ΜΤ Διακόπτη. 

 

 

Σχήμα 1. Ενδεικτικό Παράδειγμα Επέκτασης Υ/Σ με μία πύλη ΜΤ Διακόπτη 

 

Οι επιμέρους βάσεις Η/Μ εξοπλισμού κάθε πύλης ΜΤ Διακόπτη είναι πιθανόν να 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του προς εγκατάσταση εξοπλισμού. Ενδεικτικά 

παραθέτουμε πιθανούς συνδυασμούς που ενδέχεται να υλοποιηθούν. 

Α) Πύλη ΜΤ Διακόπτη που περιλαμβάνει: 

 Μία (1) βάση τύπου R1 (χρησιμοποιείται για την έδραση του ικριώματος 

ζυγών τύπου ΟS). 

 Μία (1) εκ των παρακάτω βάσεων: 

 Ν 

 Ν5 

 Ν7 

 Ν9 

 Άλλη παρόμοια βάση που θα προκύψει από μελέτη του Αναδόχου με 

εφαρμογή του Α.Τ. 2 του Τεύχους «Τιμολόγιο Υπηρεσίας». 
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Σχήμα 2. Ενδεικτική φωτογραφία Πύλης ΜΤ Διακόπτη σύμφωνα με την 6.3.1.Α 

 

Β) Πύλη ΜΤ Διακόπτη που περιλαμβάνει: 

 Μία (1) βάση σύμφωνα με το σχέδιο 48153 (χρησιμοποιείται για την έδραση 

του ικριώματος ζυγών). 

 Μία (1) βάση σύμφωνα με το σχέδιο 48154 (χρησιμοποιείται για την έδραση 

του ικριώματος καλωδίων). 

 Μία (1) εκ των παρακάτω βάσεων: 

 Ν 

 Ν5 

 Ν7 

 Ν9 

 Άλλη παρόμοια βάση που θα προκύψει από μελέτη του Αναδόχου με 

εφαρμογή του Α.Τ. 2 του Τεύχους «Τιμολόγιο Υπηρεσίας». 

 



 
 

 
18 

 

 

Σχήμα 3. Ενδεικτική φωτογραφία Πύλης ΜΤ Διακόπτη σύμφωνα με την 6.3.1.Β 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ζητηθεί η επέκταση του Υ/Σ με μία (1) πύλη ΜΤ 

Διακόπτη, αυτή θα τιμολογείται το ίδιο ακόμη και εάν περιλαμβάνει υποσύνολο των 

παραπάνω βάσεων Η/Μ εξοπλισμού. Επίσης, εάν ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ η κατασκευή 

καναλιών/φρεατίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διέλευση βοηθητικών καλωδίων, αυτά 

θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι συνοδεύουν τις βάσεις της Πύλης ΜΤ Διακόπτη (θα 

περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της εντολής έργου). 

 

6.3.2. ΠΥΛΗ ΜΤ ΠΥΚΝΩΤΗ (Π.ΜΤ.Π) 

Όπου αναφέρεται στα Τεύχη «Τιμολόγιο Υπηρεσίας» και «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών» ο 

όρος «Πύλη ΜΤ Πυκνωτή», αφορά στο σύνολο βάσεων Η/Μ εξοπλισμού, όπως αυτές 

σημειώνονται ενδεικτικά στο Σχήμα 4 και απαιτούνται για την επέκταση του Υ/Σ κατά μία 

(1) πύλη ΜΤ Πυκνωτή. 
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Σχήμα 4. Ενδεικτικό Σχέδιο πύλης Πυκνωτή 

 

Μία Πύλη Πυκνωτή περιλαμβάνει: 

 Μία (1) βάση τύπου 21Γ για το ικρίωμα του των πυκνωτών και το ικρίωμα 

διακοπτών και αυτεπαγωγών 

Επίσης, εάν ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ η κατασκευή καναλιών/φρεατίων που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη διέλευση καλωδίων ισχύος ή βοηθητικών καλωδίων, αυτά θα 

θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι συνοδεύουν τις βάσεις της Πύλης ΜΤ Πυκνωτή (θα 

περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της εντολής έργου). 
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Σχήμα 5. Ενδεικτική φωτογραφία Πύλης Πυκνωτή  
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6.3.3. ΠΥΛΗ Μ/Σ (Π Μ/Σ) 

Όπου αναφέρεται στα Τεύχη «Τιμολόγιο Υπηρεσίας» και «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών» ο 

όρος «Πύλη Μετασχηματιστή», αφορά στο σύνολο σχεδόν των βάσεων Η/Μ εξοπλισμού, 

όπως αυτές σημειώνονται ενδεικτικά στο Σχήμα 1 και απαιτούνται για την επέκταση του 

Υ/Σ κατά μία (1) πύλη Μ/Σ. 

 

 

Σχήμα 6. Ενδεικτικό Παράδειγμα Επέκτασης Υ/Σ με μία πύλη Μ/Σ* 

 

Μία Πύλη Μ/Σ ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

  Μία (1) βάση τύπου 3 ή παρόμοια για το ικρίωμα του αποζεύκτη 

 Τρεις (3) βάσεις τύπου Η1 ή παρόμοια για το ικρίωμα του Μ/Σ έντασης 

 Μία (1) βάση τύπου 57 ή παρόμοια για τον διακόπτη των 150kV 

 Τρεις (3) βάσεις τύπου Η1 ή παρόμοια για τα αλεξικέραυνα ΥΤ 

 Μία (1) βάση τύπου W για τον Μ/Σ ισχύος 

 Μία (1) βάση τύπου PP για τους Μ/Σ εγχύσεως 
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 Μία (1) βάση τύπου Τ για τον Μ/Σ εσωτερικής υπηρεσίας 

 Μία (1) βάση τύπου RG ή παρόμοια για την αντίσταση γείωσης 

 Μία (1) βάση τύπου ΑΚ για το ικρίωμα των καλωδίων του Μ/Σ 

 Τρεις (3) βάσεις τύπου Η1 ή παρόμοια για το ικρίωμα του Μ/Σ τάσης (όπου 

απαιτείται) 

 Μία (1) βάση τύπου RS για το ικρίωμα των αποζευκτών του ουδετέρου 

κόμβου (όπου απαιτείται) 

 

Οι επιμέρους βάσεις Η/Μ εξοπλισμού κάθε πύλης Μ/Σ είναι πιθανόν να διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το είδος του προς εγκατάσταση εξοπλισμού και με την εκάστοτε περίπτωση. 

Επίσης, εάν ζητηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ η κατασκευή καναλιών/φρεατίων που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη διέλευση καλωδίων ισχύος ή βοηθητικών καλωδίων, αυτά θα 

θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι συνοδεύουν τις βάσεις της Πύλης Μ/Σ (θα 

περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της εντολής έργου). 


