
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α.Ε. 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-209 
Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης 
 έργων δικτύων Διανομής.  

 
 

 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ : ............................... 

ΕΡΓΟ        :  ...................................................... 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Περιεχόμενα 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ .................................................................................................................. 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ........................................................................................................................................................ 1 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΜΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Μ.& Χ.Τ. ....................................................................... 1 

1. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΛΙΞΗ ................................................................... 1 
2. ΕΚΤΥΛΙΞΗ ΑΓΩΓΩΝ .................................................................................................................................. 1 
3. ΥΠΕΡΤΑΝΥΣH ΑΓΩΓΩΝ ............................................................................................................................ 1 
4. ΤΑΝΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ...................................................................................................................................... 2 
5. ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ................................................................................................................................. 2 
6. ΠΡΟΣΔΕΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ........................................................................ 2 
7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ................................................................................................................................... 2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ........................................................................................................................................................ 3 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ........................................................................................................................... 3 
1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΝΔΑΚΩΝ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ........................................................................ 3 
2. ΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΝΔΑΚΩΝ ............................................................................................................................. 4 
3. EΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ .......................................................................... 4 
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ .................................................. 5 
5. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ. ................................................................................. 5 
6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ............................................................................................................................................... 6 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ........................................................................................................................................................ 7 

ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ ΑΠΟ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ........................................................................................................................... 7 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ........................................................................................................................................................ 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  

ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ. .................................................................................................................................................. 8 
1. ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................................................................................................ 8 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ................................................................................................. 9 
3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ        

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-ΣΗΣ (Ε.Η.Ε.). ............................ 10 
4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ................. 10 
5. ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ .................................................................................................................. 11 
6. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ....................................................... 11 
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .................................................................................................... 12 
8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ...................................................................................................... 12 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................................ 13 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ................................................................................................................................................... 15 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ .................................................................. 15 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ .................................................................................................................................................. 17 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΗΕ .................................................................. 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ................................................................................................................................................ 18 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ....................................................................................................................... 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ................................................................................................................................................ 19 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ......................................................... 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.................................................................................................................................................. 29 
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ..................................................... 29 
Μονοφασικοί μετρητές ....................................................................................................................................... 29 
Τριφασικοί μετρητές ........................................................................................................................................... 29 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ................................................................................................................................................ 30 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ......................................... 30 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ...................................................................................................................................................... 33 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ................................................................ 33 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ...................................................................................................................................................... 34 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ....................................................................................... 34 
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ........................................................................................................... 34 
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ .................................................................................................................. 34 
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ (Α/Ζ) ................................................................................... 35 
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ........................................................................................................................... 35 
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΤ/ΧΤ ............................................................................... 35 
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ .......................................................................................................................... 37 
7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ......................................................................................................... 37 
8. ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΧΤ, 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΜΤ/ΧΤ) .......................................................................................................................... 37 
 



 

 

 



~ 1 ~ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΜΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Μ.& Χ.Τ. 
 
 
1. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΛΙΞΗ 

 

1. Η εκφόρτωση των αγωγών από το αυτοκίνητο πρέπει να γίνεται είτε με γερανό 
είτε με τη βοήθεια κεκλιμένου επιπέδου (δύο σανίδες οι οποίες τοποθετούνται 

στο πίσω μέρος του αμαξώματος του αυτοκινήτου), με σκοπό την αποφυγή 
καταστροφής του στροφείου και φθοράς του αγωγού. 

 

2. Για την εκτύλιξη των αγωγών χρησιμοποιούμε δύο τύπους εκτυλίκτριας : 
 

α. Με οριζόντιο άξονα, στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι 
τυλιγμένος σε στροφείο.  

 

β. Με κατακόρυφο άξονα (ανέμη), στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός 
ευρίσκεται με μορφή ρόλων. 

 
 
2. ΕΚΤΥΛΙΞΗ ΑΓΩΓΩΝ 

 
1. Η εκτύλιξη των αγωγών - με τη βοήθεια των παραπάνω εκτυλικτριών - πρέπει να 

γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οιωνδήποτε κακώσεων σε 
αυτούς (προστριβή με το έδαφος ή με τα εξαρτήματα των στύλων, βιρίνες κλπ.). 

 

2. Πριν από την έναρξη της εργασίας εκτύλιξης, πρέπει να τοποθετούνται στους 
στύλους τα κατάλληλα εργαλεία. Τα εν λόγω εργαλεία είναι για μεν τη Μ.Τ. 

τροχαλίες εκτύλιξης ευθείας (ράουλα) και τροχαλίες σπαστές, γωνίας (μπασδέκες), 
για δε τη Χ.Τ. ειδικά ξύλινα εργαλεία με αυλάκι (τακάκια) ή και άλλα σχετικά. 

 

3. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκτύλιξης, ο αγωγός δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με 
το έδαφος. Στην περίπτωση κατά την οποία αυτό δεν είναι δυνατό, τότε στα σημεία 

αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σανίδες ή κλάδοι δένδρων. 
 
4. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εκτυλισσόμενοι αγωγοί διασταυρώνονται με 

οδούς, δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ, δίκτυα ΟΤΕ, γραμμές ΟΣΕ, κ.α., θα πρέπει να λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα προστασίας τόσο για την αποφυγή τραυματισμού των αγωγών όσο και 

για την πρόληψη ατυχημάτων. 
 
 
3. ΥΠΕΡΤΑΝΥΣH ΑΓΩΓΩΝ 

 

1. Η υπερτάνυση των αγωγών ενός δικτύου γίνεται με μέτρηση είτε της δύναμης 
προτάνυσης ή του βέλους αυτών, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες του 

Κεφαλαίου CS των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής. Για τους αγωγούς των 
δικτύων Χ.Τ., τα βέλη προτάνυσης δίδονται σε άλλους σχετικούς πίνακες. 

 

2. Η υπερτάνυση των αγωγών είναι μεγάλης σπουδαιότητας, γιατί με αυτήν ελέγχεται 
η αντοχή όλων των στοιχείων του δικτύου και όχι μόνο των αγωγών. Για το λόγο 

αυτό, κάθε ένας αγωγός ο οποίος υπερτανύεται μεμονωμένα δεν χαλαρώνεται 
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αμέσως, αλλά παραμένει στην κατάσταση αυτή μέχρι να υπερτανυθεί και ο 

τελευταίος αγωγός του συγκεκριμένου τμήματος του δικτύου. 
Στη συνέχεια όλοι μαζί οι αγωγοί του υπόψη τμήματος αφήνονται ταυτόχρονα σε 
κατάσταση υπερτάνυσης για χρονικό διάστημα που καθορίζεται παρακάτω. 

 
3. Το δίκτυο υπερτανυσμένο - όπως αναφέρεται πιο πάνω - πρέπει να παραμείνει σε 

κατάσταση υπερτάνυσης τουλάχιστον για 15 λεπτά της ώρας και όχι περισσότερο 
από 2 ώρες. 

 

4. Δεδομένου ότι με την υπερτάνυση των αγωγών του δικτύου αναπτύσσονται 
μεγάλες δυνάμεις, πρέπει να λαμβάνονται όλα γενικά τα απαραίτητα μέτρα για την 

πρόληψη ατυχημάτων, τόσο στους εργαζομένους στο δίκτυο όσο και σε τρίτα 
πρόσωπα άσχετα με την εργασία. 

 
 
4. ΤΑΝΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

 
1. Η τάνυση των αγωγών των δικτύων Μ και Χ.Τ. πραγματοποιείται με μέτρηση είτε 

του βέλους είτε της δύναμης τάνυσης αυτών σύμφωνα με τους πίνακες CS των 
Τυποποιημένων Κατασκευών, λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντος (υπό σκιά) κατά την περίοδο χαλάρωσης των αγωγών από την 

κατάσταση υπερτάνυσης στην τάνυση. 
 

2. Προς αποφυγήν εσφαλμένης τάνυσης θα πρέπει όλοι γενικά οι αγωγοί να 
βρίσκονται πάνω στα εργαλεία (ράουλα, τακάκια) που χρησιμοποιηθήκανε για την 
εκτύλιξη των αγωγών. Όταν η τάνυση της γραμμής γίνεται με μέτρηση του βέλους 

των αγωγών, τότε θα πρέπει - πέρα από τη μέτρηση αυτού στο συγκεκριμένο 
άνοιγμα - να γίνεται έλεγχος σε δύο άλλα ανοίγματα πλησίον της αρχής και του 

πέρατος της γραμμής. 
 
 
5. ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

 

1. Η συνένωση των αγωγών γίνεται με χιτώνια συστροφής ή με ενωτήρες 
συμπίεσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο CS των Τυποποιημένων Κατασκευών 
Διανομής. 

 
2. Η προεργασία για τη συνένωση των αγωγών γίνεται σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σελίδα FC-3 των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής. 
 
 
6. ΠΡΟΣΔΕΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Η πρόσδεση των αγωγών στους μονωτήρες και ο τερματισμός τους γίνεται σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο FC των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής. 

Για τη σύνδεση των αγωγών, με τους κατάλληλους συνδετήρες, εφαρμόζονται 
απαραίτητα τα αναφερόμενα στη σελίδα FC-2 των Τυποποιημένων Κατασκευών. 
 

 
7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 

 
Η επισκευή οιασδήποτε φθοράς που παρουσιάζεται στον αγωγό κατά τη διάρκεια 
τοποθέτησης του (νέο δίκτυο), συνίσταται στην κοπή και συνένωσή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

 
 
1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΝΔΑΚΩΝ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 
1.1 Για τα πλάτη των χανδάκων πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις που καθορίζονται 

στο Κεφάλαιο U των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής και οι ρυθμίσεις των 
αρμοδίων υπηρεσιών της Εταιρείας. 
 

Εάν εντός του χάνδακα πρόκειται να κατασκευαστεί σωλήνωση, τότε το πλάτος 
αυτού πρέπει να είναι κατά 0,10 μ. ανώτερο του πλάτους της σωλήνωσης. 

 
Διευκρινίζεται ότι όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα πλάτη είναι υποχρεωτικά για τον 
Ανάδοχο. Μείωση των συμβατικών πλατών ή των πλατών που αναφέρονται στο 

σχέδιο της εντολής μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από ειδική εντολή του 
Εντεταλμένου Εκπροσώπου της Εταιρείας, κάθε δε αύξηση πλάτους που θα γίνει 

από τον Ανάδοχο χωρίς ειδική εντολή (του Εντεταλμένου Εκπροσώπου της 
Εταιρείας), είτε για λόγους που διευκολύνουν την εργασία του, είτε για λόγους 
ασφαλείας προς αποφυγή κατολίσθησης των παρειών των χανδάκων, είτε από 

κατολίσθηση λόγω μη λήψης μέτρων ασφαλείας, είτε τέλος για άλλο λόγο που 
αφορά τον Ανάδοχο, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά την επιμέτρηση του 

πλάτους του χάνδακα. 
 
1.2 Για τα βάθη των χανδάκων πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις που καθορίζονται 

στο Κεφάλαιο U των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής. 
 

Διευκρινίζεται ότι τα βάθη των χανδάκων νοούνται : 
 

α. Για περίπτωση κανονικά διαμορφωμένων πεζοδρομίων, οδών ή άλλων χώρων, 
από τη διαμορφωμένη κανονική στάθμη τούτων. Ειδικά όταν πρόκειται για 
οδούς, από της στάθμης των ρείθρων τους. 

 
β. Για περίπτωση μη κανονικά διαμορφωμένων πεζοδρομίων και οδών που 

υπάρχουν κανονικά διαμορφωμένα κράσπεδα, από τη στάθμη του 
διαμορφωμένου κρασπέδου για το πεζοδρόμιο και του ρείθρου για την οδό. 
Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία η στάθμη του μη διαμορφωμένου 

πεζοδρομίου ή οδού, είναι κατώτερη της στάθμης του κρασπέδου ή ρείθρου 
αντίστοιχα, οπότε το βάθος νοείται από την υπάρχουσα χαμηλότερη στάθμη. 

 
γ. Για την περίπτωση διαμορφωμένης στάθμης οδού χωρίς κράσπεδο, με 

διαμορφωμένη ή μη στάθμη πεζοδρομίου, από τη στάθμη του ρείθρου της 

οδού. 
 

δ. Για την περίπτωση μη διαμορφωμένων οδών και πεζοδρομίων ή άλλων χώρων, 
από τη στάθμη του εδάφους που υπάρχει γενικά. Στην περίπτωση που 
προβλέπεται τελική στάθμη χαμηλότερη από την υπάρχουσα, τα βάθη νοούνται 

από την τελική αυτή στάθμη. 
 

 



~ 4 ~ 

 

1.3 Όταν πρόκειται για υπόγεια καλώδια και ανεξάρτητα του εάν ο Ανάδοχος διατηρεί 

απόθεμα στην αποθήκη του ή παραλαμβάνει το, για κάθε ένα έργο, καλώδιο από 
τις αποθήκες της Εταιρείας, αυτός (ο Ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να καθορίζει 
το απαιτούμενο κάθε φορά επακριβές μήκος, μετά την εκτέλεση του συνόλου των 

εργασιών από τις οποίες εξαρτάται η διαδρομή του καλωδίου (π.χ. εκσκαφή 
χάνδακα, κατασκευή σωληνώσεων, ανεύρεση υπαρχουσών σωληνώσεων και 

έλεγχος της δυνατότητας διέλευσης καλωδίου μέσα από αυτές). 

1.4 Όλα γενικά τα καλώδια που τοποθετούνται μέσα στον ίδιο χάνδακα σε 
διαφορετική στάθμη καλύπτονται με πλάκες. 

1.5  Η εγκατάσταση των καλωδίων καθώς και η εκτέλεση κάθε εργασίας που είναι 
σχετική με αυτά, γίνεται πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Εντεταλμένου Εκπροσώπου της Εταιρείας. 

 

 
2. ΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΝΔΑΚΩΝ 

 

2.1 Τα υλικά με τα οποία γεμίζονται οι χάνδακες μετά την εκτέλεση μέσα σε αυτούς 
των εργασιών (τοποθέτηση καλωδίων, τοποθέτηση σωλήνων κλπ.) διαβρέχονται 

και χτυπώνται καλά με μηχανικό δονητή κατά στρώσεις πάχους 0,30 μ. περίπου. 
Κατά τον ίδιο τρόπο γεμίζονται και χάνδακες στους οποίους ο Ανάδοχος δεν έχει 
εκτελέσει άλλες εργασίες. 

2.2 Το είδος των υλικών με τα οποία γεμίζονται οι χάνδακες, μετά βεβαίως την 
εκτέλεση μέσα σε αυτούς των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στο 

Τιμολόγιο, καθώς επίσης και το πάχος του στρώματος του καθενός από τα υλικά 
αυτά, καθορίζονται στο Κεφάλαιο U των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής 

και στην άδεια εκσκαφής. Στις περιπτώσεις που από την άδεια εκσκαφής δεν 

υπάρχει απαίτηση για γέμισμα των χαντακιών με αμμοχάλικο, θα 
χρησιμοποιούνται τα προϊόντα εκσκαφής, αφού προηγουμένως έχουν 

απομακρυνθεί επιμελώς από αυτά τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται η θραυσθείσα επικάλυψη και το υπόστρωμα των οδών 
ή πεζοδρομίων ή οποιωνδήποτε άλλων επιφανειών.  Τροποποιήσεις επιτρέπονται 

μόνο ύστερα από έγγραφες εντολές του Εντεταλμένου Εκπροσώπου της Εταιρείας.  
 

 
3. EΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

3.1 Κατά τις επαναφορές πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων τηρούνται εκείνα που 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο U των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής καθώς 

επίσης και οι διατάξεις των αρμοδίων Κρατικών ή Δημοτικών Αρχών που εκδίδουν 
τις άδειες εκσκαφής των παραπάνω χώρων, ύστερα πάντοτε από έγκριση της 
Εταιρείας. 

 
3.2 Τα πλάτη επαναφορών καθορίζονται ίσα προς τα συμβατικά πλάτη εκσκαφής των 

χανδάκων. 
 
3.3 Για κάθε υπέρβαση του συμβατικού πλάτους επαναφοράς, δεν αποζημιώνεται ο 

Ανάδοχος με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις : 
 

α. Όταν πρόκειται για πεζοδρόμια που καλύπτονται με πλάκες ή πλακίδια 
τυποποιημένων σχημάτων και διαστάσεων, αφαιρούνται και τα τεμάχια που 
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κόβονται από τις παρειές της εκσκαφής, κατά την επιμέτρηση δε υπολογίζεται 

ως επαναφερομένη επιφάνεια ολόκληρη η κατά τα παραπάνω προκύπτουσα. 
 
β. Όταν πρόκειται για πεζοδρόμια που καλύπτονται με πλάκες οιουδήποτε 

σχήματος και διαστάσεων (ακανόνιστες πλάκες), αφαιρείται ο ελάχιστος 
δυνατός αριθμός πλακών ώστε να καθίσταται δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

εργασίας εντός της εκσκαφής, κατά την επιμέτρηση δε υπολογίζεται ως 
επαναφερομένη επιφάνεια και λωρίδα πλάτους 0,20 μ. περιμετρικά των 
παρειών της εκσκαφής. 

Το υπόστρωμα της κατά τα παραπάνω (α και β) επιπλέον προκύπτουσας 
επιφανείας επαναφοράς κατασκευάζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

δεν υπήρχε ή καταστράφηκε, όταν γίνονταν οι εκσκαφές, ή κρίνεται από τον 
Εντεταλμένο Εκπρόσωπο της Εταιρείας μη ικανοποιητικό. 

 
 
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 
Οι πλάκες επικάλυψης των υπογείων καλωδίων θα είναι διαστάσεων  50 cm Χ 35 cm. 

Κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τους όρους της Προδιαγραφής ΔΕΔΔΗΕ, με αριθμό  
GR-252. 
 

 
5. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ. 

5.1. Σειρά εκτελέσεως εργασιών. 

Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικό 

στη μελέτη, ή επιβάλλεται από τις άδειες των Αρχών, πραγματοποιείται συνοπτικά ως 
εξής : 

5.1.1. Αποξήλωση των τμημάτων του ασφαλτικού τάπητα, στην περιοχή των χειλών 
της τάφρου που έχουν χαλαρώσει (ρηγματωθεί) μέχρι του σταθερού μέρους του 

αμμοχάλικου εδράσεως. 

5.1.2. Συμπλήρωση με αμμοχάλικα της ΕΤΕΠ 05-03-03-00, εφόσον απαιτείται και 
συμπύκνωση αυτού, με σύγχρονη διαβροχή και χρήση δονητικού μηχανήματος 
μέχρι βαθμού ίσου προς τη συμπύκνωση του αμμοχάλικου, με το οποίο έχει 

επιχωθεί η τάφρος. 

5.1.3. Προεπάλειψη της επιφάνειας του με ασφαλτικό διάλυμα  ή όξινο ασφαλτικό 

γαλάκτωμα σκυροδέματος της ΕΤΕΠ 05-03-11-01 εφόσον μπορεί να διατεθεί ο 
απαραίτητος χρόνος ωριμάνσεως τους. 

5.1.4. Διάστρωση μίας ή δύο στρώσεων ασφαλτοσκυροδέματος της ΕΤΕΠ 05-03-11-
04 , σε συμπυκνωμένο πάχος 5 cm, ανάλογα με τις εντολές του Εντεταλμένου 

Μηχανικού της Επιχείρησης. 

5.1.5. Άμεση φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων 
αποξηλώσεως του τάπητα, καθώς επίσης και των περισσευμάτων των υλικών 
αποκαταστάσεως, πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας της οδού και παράδοση στην 

κυκλοφορία. 

Ο ανωτέρω αναφερόμενος ασφαλτικός τάπητας από ασφαλτοσκυρόδεμα είναι δυνατό 
να κατασκευάζεται σύμφωνα με άλλη τεχνική προδιαγραφή του Υ.Δ.Ε. (π.χ. την 
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Π.Τ.Π. Α.245), εφόσον οι τοπικές συνθήκες ή οι απαιτήσεις των αρμοδίων Αρχών που 

χορηγούν τις άδειες το επιβάλλουν, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη. 

5.2. Περιγραφή εργασιών. 

Μετά τη διάστρωση και συμπύκνωση του αμμοχάλικου της ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και 

πριν από τις εργασίες αποκαταστάσεως του ασφαλτικού τάπητα, εκτελούνται οι 
εργασίες αποξηλώσεως των τμημάτων των χειλών της τάφρου, που έχουν χαλαρώσει. 
Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με μεγάλη προσοχή χειρωνακτικά ή με μηχανικό μέσο 

και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το τελικό περίγραμμα της τομής να αποτελείται μόνο από 
ευθύγραμμα τμήματα, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα της τάφρου. Την 

αποξήλωση των χαλαρών τμημάτων των χειλών της τάφρου ακολουθεί αποξήλωση 
του αμμοχάλικου εδράσεως εφόσον και αυτό έχει χαλαρώσει, μέχρι του σταθερού του 
τμήματος. 

Τα προϊόντα αποξηλώσεως απομακρύνονται άμεσα. Ακολουθεί η συμπλήρωση της 

τομής με αμμοχάλικο της ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και η τελική συμπύκνωση της 
επιφάνειας, που προέκυψε από την αποξήλωση των χαλαρών τμημάτων, με δονητικό 
μηχάνημα και σύγχρονη διαβροχή. Μετά την τελική συμπύκνωση, εφόσον απαιτείται, 

καθαρίζεται με σκούπα και με κάθε επιμέλεια η επιφάνεια του αμμοχάλικου από κάθε 
χαλαρό υλικό. Πάνω σ' αυτό γίνεται ασφαλτική προεπάλειψη τύπου ΜΕ - Ο που 

γίνεται βάσει της ΕΤΕΠ 05-03-11-01. Ακολουθεί η διάστρωση, εν θερμώ, τάπητα από 
ασφαλτοσκυρόδεμα της της ΕΤΕΠ 05-03-11-04 , σε μία στρώση, τελικού πάχους 5 cm 
ή σε δύο διαδοχικές στρώσεις πάχους 5 cm η κάθε μία σύμφωνα με τις εντολές του 

Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης. Η κατάλληλη θερμοκρασία διαστρώσεως 
του ασφαλτομίγματος, κυμαίνεται μεταξύ 120 και 135° C. Η στρώση θα 

συμπυκνώνεται ανεξάρτητα με μηχανικά μέσα, μέχρι αρνήσεως. Απαγορεύεται η 
διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος εάν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες, κατά 
την κρίση του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης ή όταν η ατμοσφαιρική 

θερμοκρασία είναι κατώτερη των 10° C. Η διάστρωση του τάπητα θα 
πραγματοποιείται από ειδικευμένα συνεργεία και η συμπύκνωση αυτού, εν θερμώ, 

μόνο με μηχανικό μέσα, δηλαδή δονητικό μηχανήματα και οδοστρωτήρες. Ιδιαίτερη 
επιμέλεια πρέπει να δίνεται στη διάστρωση της τελικής στρώσεως του τάπητα, ώστε η 

όλη κατασκευή να δίνει την εικόνα της άρτιας εκτελέσεως, μη διακρινόμενη/ από το 
υπόλοιπο οδόστρωμα. Όπου απαιτείται στην τελική στρώση κυκλοφορίας θα γίνεται 
έμπηξη αντιολισθηρών ψηφίδων ή τοποθέτηση αντιολισθητικού 

ασφαλτοσκυροδέματος. Οι εργασίες αποκαταστάσεως του ασφαλτικού τάπητα 
θεωρούνται ολοκληρωμένες μόνο μετά την φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόρριψη 

των προϊόντων αποξηλώσεως του τάπητα κλπ σε θέση που επιτρέπουν οι αρμόδιες 
Αρχές και τον επιμελή καθαρισμό με σκούπα ή και νερό εάν απαιτείται, της επιφάνειας 
της τομής». 

 

 
6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

5.1 Συγχρόνως με την έναρξη εκτέλεσης ενός έργου, πρώτο μέλημα του Αναδόχου 
πρέπει να είναι η διενέργεια δοκιμαστικών τομών για να διαπιστώσει την ακριβή 

θέση τοποθέτησης των καλωδίων καθώς επίσης η κατασκευή των νέων 
σωληνώσεων και η ανεύρεση αυτών που υπάρχουν. 
Είναι ευνόητο ότι για τις παραπάνω εργασίες αμείβεται ο Ανάδοχος εφόσον και σε 

ποια έκταση τις εκτελεί σύμφωνα με το Σχέδιο και τις Οδηγίες του Εντεταλμένου 
Εκπροσώπου και των λοιπών Οργάνων ελέγχου των Κατασκευών της Εταιρείας. 
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5.2 Τυχόν αύξηση ή μείωση της διατομής ή των διατομών του χάνδακα που 

προκύπτουν βάσει των σχετικών διαστάσεων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο U 
των Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής, τους Ειδικούς Όρους Τοποθέτησης 
Καλωδίων και Κατασκευής Σωληνώσεων και τα σχέδια, οφειλομένη σε ανωμαλίες 

του εδάφους ή εις οιαδήποτε άλλα εμπόδια τα οποία εμφανίζονται μέσα στον 
χάνδακα και μέχρι 20% (συμπεριλαμβανομένου) και επί συνεχούς μήκους το πολύ 

10 μ. όταν πρόκειται για πεζοδρόμια ή 5 μ. όταν πρόκειται για οδοστρώματα, δεν 
επιμετράται όσον αφορά στην εκσκαφή και την πλήρωση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
 
Τα μέσα και τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς και ο τρόπος που 

πρέπει να ακολουθείται για την εκτέλεση των εργασιών φόρτωσης, μεταφοράς, 
εκφόρτωσης και διανομής των ξύλινων στύλων και των στύλων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, περιγράφονται στη συνημμένη οδηγία Διανομής Νο 128. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ. 

 
 

1.  ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

1.1. Η επίδοση της εντολής του Έργου Κατασκευής της Παροχής και Τοποθέτησης – 
Σύνδεσης Μετρητή θα γίνεται με την παράδοση στον Ανάδοχο των ακολούθων: 

 

 Εντολή Κατασκευής της παροχής και Σύνδεσης Μετρητή που εκδίδεται 
από τις Υπηρεσίες Χρηστών Δικτύου, υπό του Υποσυστήματος Εξυπηρέτησης 

Καταναλωτών του μηχανογραφικού Συστήματος ΕΡΜΗΣ, στο πεδίο 
“Παρατηρήσεις” της οποίας θα αναγράφονται τα περιεχόμενα του πεδίου 

“Γραμμή Γενικού Πίνακα – Μετρητή (πλήθος x διατ.αγωγών)” της 
υποβληθείσης σχετικής Υπευθύνου Δηλώσεως Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). . 

  

 Κατασκευαστικό Σχέδιο (Εντολή Εκτέλεσης Έργου) με το σκαρίφημα 
Παροχετεύσεως, τον οικείο αριθμό Εντολής Κατασκευής και τις συμβατικές 

ημερομηνίες ενάρξεως και πέρατος του έργου. 
 

 Πινακίδιο Αλουμινίου με τον ανάγλυφο Αριθμό της Παροχής (Α.Π.). 

 
1.2. Η επίδοση της εντολής του Έργου Αποξήλωσης της Παροχής και 

Εκτοποθέτησης του  Μετρητή θα γίνεται με την παράδοση στον Ανάδοχο των 
ακολούθων: 

 

 Εντολή Αφαίρεσης Μετρητή και Αποξήλωσης της Παροχής (ΑΜΑΠ) 
εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Χρηστών Δικτύου, υπό του Υποσυστήματος 

Εξυπηρέτησης Καταναλωτών του μηχανογραφικού Συστήματος ΕΡΜΗΣ. 
  

 Κατασκευαστικό Σχέδιο (Εντολή Εκτέλεσης Έργου) με το σκαρίφημα 

αποξηλώσεως της Παροχετεύσεως, τον οικείο αριθμό Εντολής Κατασκευής και 
τις συμβατικές ημερομηνίες ενάρξεως και πέρατος του έργου. 

  
1.3. Η επίδοση της εντολής του Έργου Τροποποίησης (Επαύξησης ή Μείωσης) 

Ισχύος της Παροχής θα γίνεται με την παράδοση στον Ανάδοχο των 

ακολούθων: 
 

 Εντολή Τροποποίησης Ισχύος της Παροχής (ΕΞΥΠ) που εκδίδεται από τις 
Υπηρεσίες Χρηστών Δικτύου, υπό του Υποσυστήματος Εξυπηρέτησης 
Καταναλωτών του μηχανογραφικού Συστήματος ΕΡΜΗΣ, στην οποία θα 

αναγράφονται αφενός το είδος της Εντελλόμενης Εργασίας και αφετέρου, στο 
πεδίο “Παρατηρήσεις”, τα περιεχόμενα του πεδίου “Γραμμή Γενικού Πίνακα – 

Μετρητή (πλήθος x διατ.αγωγών)” της υποβληθείσης σχετικής Υπευθύνου 
Δηλώσεως Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). 
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 Κατασκευαστικό Σχέδιο (Εντολή Εκτέλεσης Έργου) με το σκαρίφημα του 

Έργου, τον οικείο αριθμό Εντολής Κατασκευής και τις συμβατικές ημερομηνίες 
ενάρξεως και πέρατος του έργου. 

 

 
 

 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 

 Η χορήγηση των μετρητών, χρονοδιακοπτών, δεκτών Τηλεακουστικής 
Συχνότητας (ΤΑΣ) και Ηλεκτρονόμων (Η/Ν) θα πραγματοποιείται με τη συνήθη 

διαδικασία χορήγησης υλικών με Δελτία Χορήγησης Υλικού (ΔΧΥ). 
 

 Αμέσως μετά την παραλαβή των μετρητών από τη Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το αντίγραφο του ΔΧΥ με 
το οποίο τους παρέλαβε, με συμπληρωμένη την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ανά ΔΧΥ. Στην κατάσταση 
αυτή θα αναγράφονται ο Κωδικός Υλικού ΔΕΔΔΗΕ, η περιγραφή του μετρητή 

(τύπος και κατασκευαστής), ο Αριθμός Σειράς Κατασκευής και οι αρχικές του 
ενδείξεις. Θα καταστεί έτσι δυνατή η παρακολούθηση της διακίνησης του και ο 
έλεγχος των στοιχείων του, με αυτά που θα αναγραφούν στην Εντολή Σύνδεσης, 

από τον Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό του Αναδόχου που θα συνδέσει τη μετρητική 
διάταξη. 

 
 Ο μετρητής θα φυλάσσεται με ευθύνη του Αναδόχου, σε ειδικά διαμορφωμένο 

αποθηκευτικό χώρο λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας του 

υλικού. 
 

 Μετά την κατασκευή, θα υποβάλλονται συνημμένα με την επιστροφή του 
συνόλου των παραστατικών της περαιωθείσας Εντολής Έργου (Ε.Ε) και οι 
αντίστοιχες Καταστάσεις Τοποθετηθέντων και Αποξηλωθέντων Υλικών (ΚΤΥ & 

ΚΑΥ) ανά Εντολή. Σε αυτές θα αναγράφονται τα στοιχεία και οι ενδείξεις των 
τοποθετηθέντων ή/και των εκτοποθετηθέντων μετρητών. Η υποβολή όλων των 

ανωτέρω είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση του μηνιαίου 
Λογαριασμού. 

 

 Μετά την παραλαβή των ΚΤΥ της κάθε Εντολής Έργου από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία,  θα συμπληρώνονται από αυτήν τα πεδία του Αριθμού Παροχής (πεδίο 

6), στην οποία τοποθετήθηκε ο μετρητής και της  Εντολής Έργου (πεδίο 7) της 
αντίστοιχης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) με την οποία δηλώθηκε ο μετρητής κατά την παραλαβή του, 

ώστε να είναι  δυνατός ο έλεγχος της διακίνησής του. 
 

 Οι εκτοποθετηθέντες μετρητές θα φυλάσσονται με ευθύνη του Αναδόχου, σε 
ειδικά διαμορφωμένο αποθηκευτικό χώρο, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα προστασίας του υλικού και θα επιστρέφονται στην Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ 

με τη συνήθη διαδικασία επιστροφής αποξηλωθέντων υλικών με το αντίστοιχο 
ΔΕΥ.     
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ        
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-ΣΗΣ (Ε.Η.Ε.). 

 
Κατά την εκτέλεση του έργου της παροχέτευσης και τοποθέτησης – σύνδεσης του 

μετρητή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αναδόχου, θα πρέπει να φέρει τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, που παραδόθηκαν με την επίδοση 

του έργου.  
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αναδόχου απαγορεύεται να προχωρήσει στη 
σύνδεση του μετρητή και την ενεργοποίηση της Ε.Η.Ε αν δεν κριθούν απολύτως 

ικανοποιητικά τα αποτελέσματα των ελέγχων που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 
Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνεται η επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα ακολουθείται 

η συνήθης διαδικασία διαπιστώσεως ελλείψεως κατασκευής.  
 

Πριν τη σύνδεση του Μετρητή, θα γίνεται επιβεβαίωση ότι, η προς ενεργοποίηση 
Ε.Η.Ε, αντιστοιχεί εις την περιγραφόμενη στην Εντολή Έργου εγκατάσταση.  
 

Ρητά τονίζεται ότι, σε καμία περίπτωση  δεν επιτρέπεται ο έλεγχος της Ε.Η.Ε του 
πελάτη, δεδομένου ότι, βάσει της κείμενης Νομοθεσίας, η ευθύνη της κατασκευής, 

του ελέγχου και της παροχής εγγυήσεων ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
αυτής, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς περί Ε.Η.Ε., ανήκει, κατά 
τον Ν. 4483/65, στον Αδειούχο Εγκαταστάτη που κατασκεύασε την Ε.Η.Ε.. 

 
 
4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

   
Η τοποθέτηση-σύνδεση του μετρητή και η ενεργοποίηση της Ε.Η.Ε. του πελάτη θα 

γίνεται αποκλειστικά και μόνο παρουσία του ιδίου ή εντεταλμένου εκπροσώπου του. Η 
παρουσία του πελάτη θα εξασφαλίζεται με τον καθορισμό ραντεβού από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία με βάση το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εργασιών που 
υποχρεούται να υποβάλει ο Ανάδοχος κάθε εβδομάδα για την επομένη. Η 
ηλεκτροδότηση του πελάτη θα γίνεται με ανοικτό το Γενικό Διακόπτη της Ε.Η.Ε. 

Στο κιβώτιο μετρητή θα τοποθετείται στο προβλεπόμενο από την τυποποίηση σημείο 
το πινακίδιο αλουμινίου με τον ανάγλυφο Αριθμό της Παροχής (Α.Π.). Ο ανάγλυφος 

αριθμός θα σκιαγραφείται με μολύβι εμφανώς στην Εντολή Σύνδεσης ώστε να 
εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση του Αριθμού Παροχής με το Δελτίο Πελάτη της Εντολής. 
 

Η σύνδεση του μετρητή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ, και τις τυποποιημένες συνδεσμολογίες των μετρητικών 

διατάξεων όπως εμφαίνονται στα συνημμένα σχέδια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. 
Ο εξουσιοδοτημένος Τεχνικός του Αναδόχου υποχρεούται να ελέγχει και να 
εξασφαλίσει πέραν των άλλων και ορθή θέση των ελασμάτων βραχυκυκλώσεως του 

πηνίου τάσης του κιβωτίου ακροδεκτών του μετρητή (λαμάκια ακροδεκτών) ώστε να 
εξασφαλίζεται η σωστή καταγραφή της κατανάλωσης του πελάτη από τον μετρητή.  

 
Μετά το πέρας της εργασίας θα συμπληρώνεται το έντυπο της ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

με τα πλήρη στοιχεία του μετρητή -Κωδικός Υλικού ΔΕΔΔΗΕ, Κατασκευαστής και 
Τύπος Μετρητή, Αριθμός Σειράς Κατασκευής (ή Αρ. ΔΕΔΔΗΕ και Αρ. Μετρητή), 
αρχικές ενδείξεις του μετρητή- και τους αριθμούς των σφραγίδων που χρησιμοποίησε 

για τη σφράγιση της μετρητικής διάταξης. 
   

Κατά την επιστροφή των εκτελεσμένων Εντολών Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
επιστρέψει όλα τα παραστατικά που του έχουν επιδοθεί και αφορούν τη συγκεκριμένη 
Εντολή, με συνημμένες την Κατάσταση Τοποθετηθέντων Υλικών (ΚΤΥ) και την 

Κατάσταση (ΚΑΥ) εάν υπάρχουν εκτοποθετηθέντα υλικά της Εντολής  Έργου.  
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Στην κατάσταση Κ.Τ.Υ. θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία (Κωδικός Υλικού 

ΔΕΔΔΗΕ, Κατασκευαστής, Τύπος Μετρητή, Αριθμός Σειράς Κατασκευής) και οι 
ενδείξεις των τοποθετηθέντων μετρητών.   
 

 
 
5. ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ   

   
Η εκτοποθέτηση του μετρητή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο παρουσία του πελάτη 

ή εντεταλμένου εκπροσώπου του. Η παρουσία του πελάτη θα εξασφαλίζεται με τον 
καθορισμό ραντεβού από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με βάση το Εβδομαδιαίο 

Πρόγραμμα Εργασιών που υποχρεούται να υποβάλει ο Ανάδοχος κάθε εβδομάδα για 
την επομένη. Κατά την εκτοποθέτηση του μετρητή ο εξουσιοδοτημένος Τεχνικός του 

Αναδόχου υποχρεούται να εξασφαλίσει συνθήκες  ασφαλούς αφαίρεσης του.  
Η Εκτοποθέτηση του μετρητή θα γίνεται με ανοικτό το Γενικό Διακόπτη της Ε.Η.Ε. του 
πελάτη. 

 
Μετά το πέρας της εργασίας θα συμπληρώνεται το έντυπο της “ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ” (ΑΜΑΠ) ή το  Έντυπο της “ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΕΞΥΠ)”, εφ’ όσον πρόκειται για Έργο 
Αποξήλωσης Παροχής ή Τροποποίησης Ισχύος της Παροχής αντιστοίχως, με τα πλήρη 

στοιχεία του μετρητή που εκτοποθετηθήκε -Κωδικός Υλικού ΔΕΔΔΗΕ, Κατασκευαστής 
και Τύπος Μετρητή, Αριθμός Σειράς Κατασκευής (ή Αρ. ΔΕΔΔΗΕ και Αρ. Μετρητή), 

αρχικές ενδείξεις του μετρητή- και τους αριθμούς των σφραγίδων που αφαιρέθηκαν 
κατά την αποσφράγιση της μετρητικής διάταξης.  
  

Κατά την επιστροφή των εκτελεσμένων Εντολών Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
επιστρέψει όλα τα παραστατικά που του έχουν επιδοθεί και αφορούν τη συγκεκριμένη 

Εντολή με συνημμένη την Κατάσταση Αποξηλωθέντων Υλικών (ΚΑΥ) της Εντολής  
Έργου.  
 

Στην κατάσταση ΚΑΥ θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία -Κωδικός Υλικού ΔΕΔΔΗΕ, 
Κατασκευαστής και Τύπος Μετρητή, Αριθμός Σειράς Κατασκευής (ή Αρ. ΔΕΔΔΗΕ και 

Αρ. Μετρητή)- και οι ενδείξεις των εκτοποθεντηθέντων μετρητών. Η επιστροφή των 
εκτοποθετηθέντων Μετρητών θα γίνεται με τη διαδικασία διακίνησης των μετρητών 
που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.   

 

 
6. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται πριν από τη σφράγιση του Μετρητή, για 

εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του, είναι αυτοί του Παραρτήματος V. 
 
Μετά τη σύνδεση του μετρητή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αναδόχου θα 

προχωρεί στη σφράγιση τόσο του κιβωτίου ακροδεκτών όσο και του κιβωτίου του 
μετρητή με σφραγίδες ασφαλείας, προμηθείας ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες θα έχουν διακριτό 

χρώμα ώστε να ξεχωρίζουν εύκολα από τις σφραγίδες που χρησιμοποιούν οι 
υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Στις παροχές Νο 3 και 4 μπαίνει σφραγίδα και στο 

μεγιστοδείκτη. Ο Ανάδοχος θα χρεώνεται τις αριθμημένες διακριτές σφραγίδες με την 
ισχύουσα διαδικασία χορήγησης υλικών. Στο ΔΧΥ θα αναγράφονται από τον υπεύθυνο 
της αποθήκης οι αριθμοί σειράς των σφραγίδων που χορηγούνται.  Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τηρεί πρωτόκολλο χρέωσης των αριθμημένων σφραγίδων στο οποίο 
θα αναγράφονται οι αριθμοί των σφραγίδων που θα χρεώνονται σε κάθε 

Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό του που πραγματοποιεί σύνδεση μετρητών. Το πρωτόκολλο 
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αυτό θα είναι στη διάθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και με το πέρας της 

εργολαβίας θα παραδίδεται στον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Ο έλεγχος παραλαβής του έργου κατασκευής της παροχέτευσης και τοποθέτησης – 
σύνδεσης του μετρητή, θα πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία Εκπροσώπου του 

Αναδόχου και προς τούτο ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται σχετικώς. Κατά τον έλεγχο θα 
γίνεται αποσφράγιση της από τον Επιβλέποντα του Έργου και θα συλλέγονται οι 
σφραγίδες αφού προηγουμένως επαληθευτούν οι αριθμοί τους με τις αναγραφείσες 

στην Εντολή Σύνδεσης.  
 

Ο Επιβλέπων κατά την παραλαβή του έργου θα πρέπει να προβεί στους ελέγχους που 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Μετά το πέρας των ελέγχων αυτών ο Επιβλέπων 

θα σφραγίζει το κιβώτιο σύνδεσης του μετρητή και το κιβώτιο του μετρητή με τις 
δικές του σφραγίδες, τον αριθμό των οποίων θα αναγράφει στην εντολή σύνδεσης της 
παροχής, στην οποία έχουν ήδη αναγραφεί οι αριθμοί σφραγίδων του Αναδόχου. 

 
Διευκρινίζεται ότι κατά τον έλεγχο παραλαβής του έργου ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο τελευταίο εδάφιο της παραπάνω παραγράφου 3. 
 
 
8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

 

Για τις Εντολές Έργου τροποποίησης Ισχύος της παροχής (επαύξηση ή μείωση ισχύος 
της παροχής) θα ακολουθείται για μεν την εκτοποθέτηση του μετρητή η διαδικασία 
της παραγράφου 5 (περί εκτοποθέτησης μετρητή), για δε την τοποθέτηση του 

μετρητή η διαδικασία της παραγράφου  4 (περί σύνδεσης μετρητή και καταγραφής 
στοιχείων της μετρητικής διάταξης). 

 
Ο αρχικός έλεγχος, η σφράγιση της Μετρητικής Διάταξης καθώς και ο έλεγχος 
προσωρινής παραλαβής του Έργου από τον επιβλέποντα, θα γίνεται με τις διαδικασίες 

των παραγράφων 6 και 7 αντίστοιχα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ .............................................................................  
 

  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ- 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ    

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ 

α/

α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΔΕΔΔΗΕ 

 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ 

 
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

(ΑΠ) 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΟΥ 

(Ε.Ε.) 
 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ………………….. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ………………….. 
   ΠΕΡΙΟΧΗ……………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΗΕ 

1. Έλεγχος ότι ο αγωγός γειώσεως της Μετρητικής Διάταξης είναι μονόκλωνος 

αγωγός Cu διατομής τουλάχιστον 16 mm2. 

2. Έλεγχος για την τοποθέτηση των υλικών στηρίξεως σύμφωνα με το 

σκαρίφημα της παροχής. 

3. Έλεγχος της γραμμής Γενικού Πίνακα ΕΗΕ – Μετρητή, ως προς το πλήθος 

και τη διατομή των αγωγών αυτής, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι, αυτή 

είναι σε αντιστοιχία, ως προς τα ως άνω χαρακτηριστικά, με τα 

αναγραφόμενα αντίστοιχα στοιχεία επί της Εντολής Έργου. Ειδικότερα για 

την διατομή, θα ελέγχεται ότι, είναι τουλάχιστον ίση με αυτή που απαιτείται 

για το πλήρες φορτίο της παροχής, ώστε η ΕΗΕ να προστατεύεται από 

υπερφόρτιση των αγωγών. Ο ως άνω έλεγχος διενεργείται βάσει του 

συνημμένου «ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΤ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ». 

4. Έλεγχος με ωμομέτρηση για την ύπαρξη βραχυκυκλώματος στη γραμμή 

Γενικού Πίνακα ΕΗΕ – Μετρητή μεταξύ των φάσεων, μεταξύ φάσεων και 

ουδετέρου και μεταξύ φάσεων και αγωγού προστασίας (PE). Ο εν λόγω 

έλεγχος διενεργείται με ανοικτό το Γενικό Διακόπτη της Ε.Η.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

  

 Κατά την τοποθέτηση οποιουδήποτε μετρητή (μονοφασικού ή 

τριφασικού) είναι απαραίτητο να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

κατακόρυφο τοποθέτηση αυτού γιατί μια κλίση προς τα εμπρός ή πίσω, 

δεξιά ή αριστερά, μεγαλύτερη από 30 μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό 

αρνητικό σφάλμα. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται στήριξη του 

μετρητή όχι μόνο στο επάνω μέρος αλλά να τοποθετούνται και οι δύο 

κοχλίες στηρίξεως στο κάτω μέρος αυτού (τρία σημεία στηρίξεως). 

 

 Κατά τη σύνδεση κάθε τύπου μετρητή θα πρέπει τα καλώδια 

παροχετεύσεων απαραίτητα να είναι πολύκλωνα, να συστρέφονται καλά 

με πένσα και να βιδώνονται σφικτά στους ακροδέκτες των μετρητών και 

των κιβωτίων δοκιμών. Επίσης μέσα στα κιβώτια μετρητικών διατάξεων 

οι καλωδιώσεις πρέπει να είναι καλαίσθητα τοποθετημένες και δεμένες 

με τη χρησιμοποίηση του ειδικού οδηγού στήριξης καλωδίων. 

 

 Κατά τη σύνδεση μετρητών, δεκτών ΤΑΣ και χρονοδιακοπτών, με 

καλύμματα εκτεταμένου τύπου στο κιβώτιο ακροδεκτών, αυτά δεν θα 

πρέπει να σπάζονται για να περάσουν τα καλώδια αλλά να γίνεται η 

στήριξη με παρεμβύσματα αποστάσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

 
Μετά την περάτωση της σύνδεσης της μετρητικής διάταξης και την θέση υπό τάση της 

παροχέτευσης πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι πριν τη σφράγιση της για 

εξακριβωθεί ότι αυτή λειτουργεί σωστά. 

 

Μονοφασικοί μετρητές 

 

 Μέτρηση τάσης στην έξοδο του μετρητή  

 Σύνδεση φορτίου στην έξοδο (π.χ. λάμπα 100W) ή με φορτίο Καταναλωτή 

για επιβεβαίωση ότι κινείται ο δίσκος του μετρητή σωστά (δεξιόστροφα). 

 Έλεγχος της ορθής θέσης του ελάσματος βραχυκυκλώσεως του πηνίου τάσης 

του κιβωτίου ακροδεκτών. 

 

Τριφασικοί μετρητές  

 

 Μέτρηση της τάσης έξοδο του μετρητή. 

 Έλεγχος ορθής διαδοχής φάσεων με φασίμετρο. 

 Έλεγχος με φορτίο (π.χ. λάμπα 100 W) ανά φάση ή φορτίο Καταναλωτή για 

να διαπιστωθεί αν ο δίσκος του μετρητή περιστρέφεται σωστά (δεξιόστροφα). 

 Εάν ο μετρητής είναι διπλού τιμολογίου ελέγχεται η σωστή λειτουργία του 

δείκτη αλλαγής τιμολογίου, του δέκτη ΤΑΣ ή του χρονοδιακόπτη αλλαγής 

τιμολογίου. Αυτό επιτυγχάνεται ρυθμίζοντας το χρονοδιακόπτη ή δέκτη, 

ακουστικής συχνότητας στην εντολή του μειωμένου τιμολογίου και ελέγχεται 

η αλλαγή της θέσης του δείκτη εγγραφής.  

 Έλεγχος της ορθής θέσης των ελασμάτων βραχυκυκλώσεως του πηνίου τάσης 

του κιβωτίου ακροδεκτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ 

 

 

1. Έλεγχος της ορθής θέσης του Μετρητή με ιδιαίτερη προσοχή στην κατακόρυφο 

τοποθέτηση αυτού. Η κλίση προς τα εμπρός ή πίσω, δεξιά ή αριστερά, δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τους 30.   

2. Τα καλώδια παροχετεύσεων απαραίτητα να είναι πολύκλωνα, να έχουν συστραφεί 

καλά με πένσα και να έχουν βιδωθεί στους ακροδέκτες των μετρητών και των 

κιβωτίων δοκιμών.  

3. Επίσης μέσα στα κιβώτια μετρητικών διατάξεων οι καλωδιώσεις θα πρέπει να είναι 

καλαίσθητα τοποθετημένες και δεμένες με τη χρησιμοποίηση του ειδικού οδηγού 

στήριξης καλωδίων. 

4. Έλεγχος ότι ο αγωγός γειώσεως της Μετρητικής Διάταξης είναι μονόκλωνος 

αγωγός Cu διατομής τουλάχιστον 16 mm2. 

5. Έλεγχος για την τοποθέτηση των υλικών στηρίξεως σύμφωνα με το σκαρίφημα 

της παροχής. 

6. Έλεγχος της γραμμής Γενικού Πίνακα ΕΗΕ – Μετρητή, ως προς το πλήθος και τη 

διατομή των αγωγών αυτής, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι, αυτή είναι σε 

αντιστοιχία, ως προς τα ως άνω χαρακτηριστικά, με τα αναγραφόμενα αντίστοιχα 

στοιχεία επί της Εντολής Έργου. Ειδικότερα για την διατομή, θα ελέγχεται ότι, 

είναι τουλάχιστον ίση με αυτή που απαιτείται για το πλήρες φορτίο της παροχής, 

ώστε η ΕΗΕ να προστατεύεται από υπερφόρτιση των αγωγών. Ο ως άνω έλεγχος 

διενεργείται βάσει του συνημμένου «ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΤ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ». 

7. Ταυτοποίηση του Αριθμού Παροχής (Α.Π.) που τοποθετήθηκε στο κιβώτιο Μετρητή 

με τον αριθμό του Δελτίου Πελάτη που αναγράφεται στην Εντολή Σύνδεσης. 

8. Έλεγχος της συνδεσμολογίας της Μετρητικής Διάταξης με βάση τις τυποποιημένες 

συνδεσμολογίες των Οδηγιών Διανομής Ο. Δ. 45 και Ο.Δ. 59 

9. Έλεγχος της ορθής θέσης των ελασμάτων βραχυκυκλώσεως του πηνίου τάσης του 

κιβωτίου ακροδεκτών (λαμάκια ακροδεκτών) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 

καταγραφή της κατανάλωσης. 

10. Έλεγχος των στοιχείων του Μετρητή που έχουν αναγραφεί στην Εντολή Σύνδεσης 

(Τύπος και Αριθμός σειράς κατασκευής Μετρητή, αρχικές ενδείξεις του Μετρητή 

κ.λπ.) 
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11. Έλεγχος ότι, η προς ενεργοποίηση Ε.Η.Ε, αντιστοιχεί εις την περιγραφόμενη στην 

Εντολή Έργου εγκατάσταση. 

Εάν από τους ως άνω ελέγχους προκύψει πρόβλημα κακοτεχνίας, ακολουθείται η 
διαδικασία άρσης του εν λόγω προβλήματος υπό του Αναδόχου ή του Ηλεκτρολόγου 

Εγκαταστάτου, κατά περίπτωση.  

 

 

Ειδικότερα, για προβλήματα που αφορούν : 

 στις περιπτώσεις 1, 2, 3, 7, 8,9,10 και 11, υπό του Αναδόχου 

 στις περιπτώσεις 4 και 6, υπό του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου 

 στην περίπτωση 5 :  

 υπό του Αναδόχου, όταν η τοποθέτηση των υλικών στηρίξεως εντάσσεται στην 

Εργολαβία 

 υπό του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, όταν τα εν λόγω υλικά τοποθετούνται 

από αυτόν. 

 
 

 
 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. 

 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

 
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 

 
TΡΙΦΑΣΙΚΗ 

Νο 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

 

 
03 

 

 
05 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
ΣΥΜΦ/ΝΗ 

ΙΣΧΥΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΣΙ σε KVA 

 
 

8 

 
 

12 

 
 

15 

 
 

25 

 
 

35 

 
 

55 

 
 

85 

 
 

135 

 
 

250 

 
ΙΣΧΥΣ 

ΣΥΜ/ΧΗΣ 

 
-- 

 
-- 

 
10 

 
21 

 
30 

 
45 

 

 
70 

 
110 

 
170 

 
METΡΗΤΗΣ 

 
10/40 
15/60 

 
10/40 
15/60 

 
3x10/40 
3x10/60 

 
3x10/60 
3x20/60 

 
3x20/100 
3x50/100 

 
3x1/6 

3x1.5/6 
MΣ 200/5 

 

 
3x1/6 

3x1.5/6 
ΜΣ 400/5 

 
ΚΑΛΩΔΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

Τ.Χ. 

 
2x6 

 
2x16 

 
4x6 

 
 
 

 
4x16 

 
4x25 

 
4x50 

 

95 * 
[Cu] 

 

150 ** 
[Cu] 

 
ΓΡΑΜΜΗ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΜΕΤΡΗΤΗ 
Τ.Χ. 

 
 

3x10 

 
 

3x16 

 
 

5x6 

 
 

5x10 

 
 

5x16 

 
 

3x25+ 
16+16 

 
 

3x50+ 
25+25 

 
 

3x120
+70+7

0 

 
 

150 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΜΕΤΡΗΤΗ [Α] 

 
1x40 

 
1x63 

 

3x25 

 
3x40 

 
3x63 

 
3x100 

 
3x160 

 
3x250 

 
3x400 
(Αναχ.) 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑ [Α] 

 
1x35 

 
1x50 

 
3x25 

 
3x35 

 
3x50 

 
3x80 

 
3x125 

 
3x200 

 
3x355 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

Η ειδοποίηση των χρηστών θα γίνεται με τυποποιημένες επιστολές, που θα 

παρέχει στον Ανάδοχο, ο ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη να συμπληρώνει στα αντίτυπα των επιστολών την 

ημερομηνία, την ακριβή ώρα ενάρξεως και λήξεως της διακοπής, καθώς επίσης και 
στοιχεία του κλιμακίου που προγραμματίζει την διακοπή ηλεκτροδότησης. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε ημερήσια βάση το απαραίτητο προσωπικό 

στην έδρα της Περιοχής, για τις βοηθητικές εργασίες έκδοσης των σημειωμάτων 
ειδοποιήσεων χρηστών Χ.Τ. για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού 
ρεύματος ήτοι: 

 
 την παραλαβή των σχετικών σημειωμάτων ειδοποιήσεων χρηστών Χ.Τ., 

 το χρωματισμό των προς ειδοποίηση αναχωρήσεων στα αντίστοιχα 

φωτοαντίγραφα των λειτουργικών φύλλων Χ.Τ. που παρέχονται από την 

Υπηρεσία μας, 

 την επισήμανση επί των φωτοαντιγράφων, σημαντικών καταγεγραμμένων 

στην Υπηρεσία μας ιδιαιτεροτήτων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, 

 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιδίδει τις προαναφερόμενες επιστολές σε 

όλους τους πελάτες που τροφοδοτούνται από το τμήμα του δικτύου που πρόκειται 
να διακοπεί η ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με το σημείωμα χειρισμών που εκδίδεται 
από το Γραφείο Λειτουργίας  Δικτύου της Περιοχής. 

Ειδικότερα θα  πρέπει  να επιδίδει ενυπογράφως τις ειδοποιήσεις σε σημαντικούς 
πελάτες (Σχολεία, Κέντρα Υγείας, Τράπεζες κλπ.). 

 
Η ειδοποίηση των χρηστών για την διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα 
γίνεται από τον Ανάδοχο σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον προ της 

πραγματοποίησης της διακοπής, βάση των απαραίτητων και αναγκαίων στοιχείων 
του δικτύου που θα παραλαμβάνονται από την Επιχείρηση. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Επιχείρηση για την 
ολοκλήρωση των ειδοποιήσεων των χρηστών για κάθε προγραμματισμένη διακοπή 
και στις περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατό να ειδοποιηθούν ένας ή 

περισσότεροι σημαντικοί πελάτες, να ενημερώνει άμεσα (τουλάχιστον 48 ώρες 
προ της διακοπής) το αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αιτιολογώντας πλήρως 

την αιτία για την οποία δεν κατέστη δυνατή η ειδοποίηση. 
 
Ο ανά ημέρα όγκος αναχωρήσεων – Υποσταθμών που ανατίθενται στον Ανάδοχο 

προς ειδοποίηση καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. 
 

Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιβεβαιώσει τις τομές του εναερίου 
δικτύου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ 
 

Η συντήρηση των αλεξικεραύνων περιλαμβάνει: 

 
 Έλεγχο της καλής στερεώσεώς τους επί των βραχιόνων ή των μεταλλικών 

πλαισίων.  
 
 Έλεγχο των γεφυρών συνδέσεως του αλεξικεραύνου με τη γραμμή και 

σύσφιγξη των κοχλιών των ακροδεκτών. 
 

 Έλεγχο, καθαρισμό των μονωτήρων ή αντικατάσταση αν απαιτείται 

 

 Έλεγχο και αποκατάσταση της συνέχειας των αγωγών γειώσεως. 

 

 Έλεγχο των αποζευκτικών των αλεξικεραύνων. 

 

 
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 

 

Η συντήρηση των αποζευκτών περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

 Έλεγχο και αποκατάσταση της καλής στερεώσεώς τους επί των βραχιόνων ή 
των στύλων. 

 Έλεγχο των γεφυρών συνδέσεως του αποζεύκτη με τη γραμμή, αντικατάσταση 
όπου απαιτείται και σύσφιγξη των κοχλιών των ακροδεκτών. (Η αντικατάσταση 

των γεφυρών τιμολογείται χωριστά) 

 Έλεγχο, καθαρισμό μονωτήρων ή αντικατάσταση αν απαιτείται. 

 Έλεγχο και καθαρισμό των επαφών με μεταλλική βούρτσα, λείανση τυχόν 

επιφανειακών ανωμαλιών λόγω εστιών τόξου. 

 Σύσφιγξη επαφών 

 Λίπανση όλων των αρθρώσεων και επαφών με βαζελίνη. Δεν χρησιμοποιούμε 
γράσσο ή λάδι. 

 Εκτέλεση δοκιμαστικών χειρισμών και διαπίστωση, προκειμένου για 
μονοπολικούς αποζεύκτες ή τριπολικούς αεροδιακόπτες χειριζόμενους από το 
έδαφος, της πλήρους συνεργασίας μεταξύ θέσεως χειριστηρίου και θέσεως 
επαφών (για θέση χειριστηρίου ΟΝ οι επαφές πρέπει να έχουν "κλείσει" πλήρως 

και για θέση χειριστηρίου OFF πρέπει να έχουν "ανοίξει" πλήρως). 

 Διαπίστωση ότι τα κεράτια δεν ευρίσκονται σε επαφή όταν ο τριπολικός 
αεροδιακόπτης-βρίσκεται στη θέση OFF. 
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3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ (Α/Ζ) 

 

Η Συντήρηση Α/Ζ περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

 

 Έλεγχο και αποκατάσταση της καλής στερεώσεως αυτών επί των βραχιόνων. 

 Έλεγχο γεφυρών συνδέσεως των Α/Ζ με τη γραμμή, αντικατάσταση όταν 
απαιτείται και σύσφιγξη των κοχλιών των ακροδεκτών. 

 Έλεγχο, καθαρισμό των μονωτήρων των Α/Ζ ή αντικατάσταση αν απαιτείται 

 Έλεγχο, καθαρισμό των επαφών, λείανση τυχόν επιφανειακών ανωμαλιών 
λόγω εστιών τόξου. 

 Έλεγχο τάσεως των ελασμάτων συγκρατήσεως (κεράτων) και ρύθμιση αυτών. 

 Έλεγχο της τάσεως του ελατηρίου τανύσεως του τηκτού. 

 Εκτέλεση δοκιμαστικών χειρισμών. 

 Έλεγχο της ασφαλειολαβής και καθαρισμό της από ακαθαρσίες, έντομα κλπ. 

 Αντικατάσταση ασφαλειολαβής εφόσον παρουσιάζει σημεία φθοράς. 

 Διαπίστωση ύπαρξης ή μη των τηκτών ορθής τιμής και αποκατάστασή των. 

 Διαπίστωση ύπαρξης ή μη Α/Ζ εχόντων την πρέπουσα ισχύ διανομής. 

 
 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ  

 

Έλεγχος γεφυρών γενικά, συσφίγξεις. 

 

 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΤ/ΧΤ 

 

 Καθαρισμός όλων των σημείων του ικριώματος. Απομάκρυνση των ξένων 
αντικειμένων από κάθε σημείο της κατασκευής. 

   Κλάδεμα δένδρων που τα κλαδιά τους πλησιάζουν τον Υποσταθμό (Υ/Σ) ώστε 
να εξασφαλίζεται ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 2,5 μέτρων από στοιχεία ΜΤ 
και 1,5 μέτρων από στοιχεία ΧΤ. 

 Καθαρισμός και αποψίλωση του περιβάλλοντα χώρου του Υ/Σ σε ακτίνα 3 
μέτρων από τους στύλους. 

 Ανάρτηση νέας πινακίδας αρίθμησης του Υ/Σ ή συντήρηση της παλαιάς. 

 Πλύσιμο και σκούπισμα όλων των μονωτήρων της κατασκευής και έλεγχος της 
κατάστασής τους (το πλύσιμο θα γίνεται από πάνω προς τα κάτω). 

 Έλεγχος και αποκατάσταση των συσφίγξεων όλων των ηλεκτρικών 
συνδέσεων.  
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται : 

 Στους ακροδέκτες Μέσης και Χαμηλής Τάσεως του Μετασχηματιστή (Μ/Σ). 

 Στις συνδέσεις αλουμινίου και τα διμεταλλικά (αν υπάρχουν ίχνη διάβρωσης 

θα γίνεται αντικατάσταση). 

 Στις συνδέσεις των παροχών. 

 Έλεγχος και ρύθμιση της λειτουργίας όλων των Στοιχείων Ζεύξης Προστασίας 
(ΣΖΠ) ΜΤ του Υ/Σ (μονοπολικοί αποζεύκτες, τριπολικοί αποζεύκτες, 
ασφαλειοαποζεύκτες κλπ) 

 Θα γίνεται καθαρισμός, λείανση επαφών, ρύθμιση, τοποθέτηση βαζελίνης και 
γενικώς ότι προβλέπεται στις αντίστοιχες οδηγίες συντήρησης κάθε τύπου ΣΖΠ. 

 Λήψη δείγματος λαδιού του Μ/Σ. 

 Έλεγχος και συμπλήρωση λαδιού του Μ/Σ, έλεγχος και συμπλήρωση λαδιού 
των ακροκιβωτίων λαδιού. 

 Έλεγχος και αποκατάσταση συνέχειας γειώσεων σε οποιοδήποτε σημείο της 
κατασκευής (ασφαλειοαποζεύκτες, τραβέρσες, αλεξικέραυνα, Μ/Σ, 

ασφαλειοκιβώτιο ΧΤ κλπ). 

 Έλεγχος διατομής, συνέχειας, συσφίγξεων και στηρίξεων του ουδετέρου του 
Μ/Σ. 

   Συντήρηση αλεξικεραύνων, βάσει των συνημμένων οδηγιών συντήρησης 
ΣΖΠ ΜΤ. 

 Έλεγχος και αποκατάσταση ανάρτησης παροχών που αναχωρούν από το 
ικρίωμα του Υ/Σ, των ξύλινων στηριγμάτων των γενικών καλωδίων Μ/Σ και 
των υπογείων καλωδίων, εφόσον υπάρχουν. 

 Εργασίες στο ασφαλειοκιβώτιο ΧΤ του Υ/Σ: 

 Καθαρισμός εξωτερικός και εσωτερικός του ασφαλειοκιβωτίου, έλεγχος και 

αποκατάσταση της στερέωσής του στο στύλο. 

 Έλεγχος ζυγών 

 Έλεγχος και αποκατάσταση της σύσφιξης όλων των ηλεκτρικών 

συνδέσεων,  αντικατάσταση καμμένων ακροδεκτών κλπ.  

 Έλεγχος του μεγέθους των τηκτών (σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 

τεχνίτη του ΔΕΔΔΗΕ) και αντικατάστασή τους εφόσον απαιτείται. 

 Έλεγχος και επισκευή της πόρτας του ασφαλειοκιβωτίου (μεντεσέδες, 

κλείθρο κλπ). 

 Έλεγχος των συνδέσεων των αναχωρήσεων στο ασφαλειοκιβώτιο Χ.Τ. και 

στο εναέριο δίκτυο και αντικατάσταση των συνδετήρων όπου απαιτείται. 

 Σήμανση αναχωρήσεων ΧΤ στον 1ο στύλο. 

 Έλεγχος – τοποθέτηση πινακίδων «ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ». 

 Έλεγχος διαρροών από Μ/Σ. 

 Έλεγχος ενδεικτικού υγροσκοπικών κρυστάλλων και αντικατάστασή του, 
εφόσον δεν είναι γαλάζιο. 
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 Έλεγχος – καθαρισμός με αντισκωριακό του μηχανισμού αλλαγής σχέσης και 
ρύθμισης (tap) του Μ/Σ και έλεγχος της ευχερούς λειτουργίας τους. 

 Έλεγχος – σύσφιξη πωμάτων και κοχλιών του Μ/Σ. 

 Έλεγχος της κατάστασης των βραχιόνων στήριξης του Μ/Σ και του 
ασφαλειοκιβωτίου Χ.Τ. (ρωγμές , καψίματα κλπ). 

 

 
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 Έλεγχος σύσφιξης αναχώρησης – άφιξης παροχής, γάντζου και αναρτήσεων 

 Έλεγχος ορίων ασφαλείας 

 
 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

 Απομάκρυνση των ξένων αντικειμένων από κάθε σημείο της κατασκευής. 

 Πλύσιμο και σκούπισμα όλων των μονωτήρων της κατασκευής και έλεγχος της 
κατάστασής τους (το πλύσιμο θα γίνεται από πάνω προς τα κάτω). 

 Συσφίξεις  

 Έλεγχος της κατάστασης των βραχιόνων (ρωγμές , καψίματα κλπ). 

 
 

8. ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΧΤ, 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΜΤ/ΧΤ) 

 

Θα πραγματοποιείται εσωτερικά και εξωτερικά, αφού πρώτα γίνει η κατάλληλη 

προετοιμασία (καθαρισμός με σμυριδόπανο ή συρματόβουρτσα) ώστε οι 

μεταλλικές επιφάνειες να μπορούν να δεχθούν την βαφή που θα αποτελείται από 

τις ακόλουθες στρώσεις: 

 

α)  Αστάρι με βάση φωσφορικό ή χρωμικό ψευδάργυρο ή άλλο κατάλληλο 

αστάρι (wash primer) για επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες. 

 

β)  Υπόστρωμα με βάση εποξικό εστέρα ή φαινολική ρητίνη, με πάχος 

τουλάχιστον 40 μm. 

 

γ)  Τελική βαφή με κατάλληλο ακρυλικό ή πολυουραιθανικό χρώμα με πάχος 40 

μm. Το χρώμα της τελικής βαφής θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

 

Τα χρησιμοποιούμενα χρώματα πρέπει να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στην 

ηλιακή ακτινοβολία και στις άλλες συνθήκες εξωτερικού χώρου. Ο εργολάβος 

κατά την εκτέλεση των διαφόρων στρώσεων πρέπει να τηρεί προσεκτικά τον 

απαιτούμενο χρόνο για την ξήρανση των στρώσεων. 
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