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UΖΩΝΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
UΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 
 
1. UΜορφή και χρήση 
 
1.1. Η ζώνη συγκράτησης συνεστραμμένων καλωδίων ΜΤ και ΧΤ θα έχει τη μορφή 
εύκαμπτης ζώνης και θα φέρει πόρπη ή άλλης μορφής συνδετήρα για τη σύσφιξη δέσμης 
συνεστραμμένων καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης, χωρίς τη χρήση εργαλείων, και για 
τη μακροχρόνια σφικτή συγκράτηση της δέσμης αυτής. Τα συνεστραμμένα καλώδια 
φέρουν εξωτερικό μανδύα από PVC ή μόνωση από διασταυρωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE). 
 
1.2. Η ζώνη μπορεί να είναι πολλαπλής χρήσης ή μίας χρήσης. Ο συνδετήρας της, 
επομένως, μπορεί να έχει τη μορφή πόρπης ή οδοντωτή μορφή (καστάνια) ή άλλη μορφή 
ισοδύναμης αντοχής. Ο συνδετήρας θα εξασφαλίζει τη μακροχρόνια πρόληψη της 
χαλάρωσης ή αποσύνδεσης. 
 
1.3. Η ζώνη συγκράτησης θα είναι σύμφωνη με το Πρότυπο IEC 62275:2006 και θα 
είναι Τύπου 2, όπως αυτός ορίζεται στο εν λόγω Πρότυπο. 
 
2. UΣυνθήκες λειτουργίας 
 
Οι υπόψη ζώνες θα χρησιμοποιούνται στις εξής συνθήκες περιβάλλοντος: 
− Θερμοκρασία αέρα: - 25 °C έως + 40 °C 
− Υψόμετρο: 0 - 1000 m 
− Άμεση έκθεση στον ήλιο, βροχή, χιόνι, άνεμο, καθαλάτωση παραθαλάσσιων περιοχών 

και συνήθη ρύπανση υπαίθρου και πόλεων. 
− Μέση διάρκεια άμεσης έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία: 2800 h ετησίως. 
 
3. UΔιαστάσεις 
 
3.1. Ανάλογα με το μήκος της ζώνης, προβλέπονται δύο είδη: 
 
− UΕίδος 1 
 
Για την περίπτωση σύσφιξης της δέσμης (πλεξούδας) των πόλων των συνεστραμμένων 
καλωδίων ΜΤ διατομών 3x50 mm2 Al + 50 mm2 St και 3x150 mm2 Al + 50 mm2 St (Τα 
οποία έχουν ενδεικτική διάμετρο δέσμης 70 και 90 mm, αντίστοιχα). 
Η ζώνη θα είναι κατάλληλη για περίμετρο δέσμης από 200 έως και 300 mm. 
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− UΕίδος 2 
 
Για την περίπτωση σύσφιξης της δέσμης (πλεξούδας) των πόλων συνεστραμμένων 
καλωδίων ΧΤ 3x70 mm2 + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al και 4x120 mm2 + 25 mm2 Al 
(Τα οποία έχουν ενδεικτική διάμετρο δέσμης 33 και 44 mm, αντίστοιχα). 
Η ζώνη θα είναι κατάλληλη για περίμετρο δέσμης από 100 έως και 140 mm. 
 
3.2. Το πλάτος της ζώνης θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 9 mm, για να αποφεύγεται η 
δημιουργία λαιμού κατά τη σύσφιξη στον μανδύα από PVC ή στη μόνωση από XLPE των 
καλωδίων της συσφιγκόμενης δέσμης. Για τον ίδιο λόγο, οι ακμές της ζώνης που 
εφάπτονται της δέσμης θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα r ≥ 1 mm. 
 
3.3. Το πάχος της ζώνης θα προσδιορισθεί από την αναγκαία μηχανική αντοχή της, θα 
είναι όμως επαρκώς μικρό (κατ’ ελάχιστο 2 mm), ώστε να προσδίδει στη ζώνη μεγάλη 
ευκαμψία και να επιτρέπει την αποτελεσματική σύσφιξη της δέσμης των καλωδίων χωρίς 
τη χρήση εργαλείου, αλλά μόνο με τη δύναμη του χεριού. 
 
4. UΥλικά κατασκευής 
 
Η ζώνη και ο συνδετήρας της θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό υλικό, εύκαμπτο, 
μαύρου χρώματος, κατάλληλο για μακροχρόνια υπαίθρια χρήση. 
 
5. UΜηχανική αντοχή 
 
Τόσο η ίδια η ζώνη όσο και η σύνδεσή της θα αντέχουν σε ελάχιστο εφελκυστικό φορτίο 
βρόχου 300 N (loop tensile strength, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 του IEC 
62275:2006), χωρίς ολίσθηση της σύνδεσης ή θραύση οποιουδήποτε εξαρτήματος. 
 
6. UΔοκιμές 
 
Για τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, οι δοκιμές για τις ζώνες 
συγκράτησης διακρίνονται σε δοκιμές τύπου και σε δοκιμές παραλαβής (με 
δειγματοληψία), ως εξής: 
 
6.1. UΔοκιμές τύπου 
 
Οι δοκιμές αυτές εκτελούνται στην αρχή μίας Σύμβασης και θα επαναλαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης σε περιπτώσεις αλλαγής της σχεδίασης ή της 
παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και οποτεδήποτε ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., κατά την 
απόλυτη κρίση της. 
 
6.1.1. UΔοκιμές μηχανικής αντοχής 
 
6.1.1.1. UΔοκιμή εγκατάστασης 
 
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.2 του IEC 62275:2006. 
 
6.1.1.2. UΔοκιμή ελάχιστης θερμοκρασίας λειτουργίας 
 
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.4 του IEC 62275:2006. 
 
6.1.1.3. UΔοκιμή αντοχής σε εφελκυσμό σε βρόχο 
 
6.1.1.3.1. UΔοκιμή αντοχής σε εφελκυσμό σε βρόχο χωρίς προηγούμενη γήρανση των 

δοκιμίων 
 
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.6.1 του IEC 62275:2006. 
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6.1.1.3.2. UΚατόπιν εφαρμογής κύκλων θερμοκρασιακής καταπόνησης των δοκιμίων 
 
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.6.3 του IEC 62275:2006. 
 
6.1.2. UΔοκιμή μετάδοσης φλόγας 
 
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10 του IEC 62275:2006. 
 
6.1.3. UΔοκιμή σε περιβαλλοντικές επιδράσεις 
 
6.1.3.1. UΑντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία 
 
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11.1 του IEC 62275:2006. 
 
6.2. UΔοκιμές παραλαβής 
 
Οι δοκιμές που περιγράφονται στις παραγράφους 6.2.1 και 6.2.2 θα διενεργηθούν 
δειγματοληπτικά έτσι ώστε η αποδεκτή στάθμη ποιότητας (Acceptable quality level) να 
είναι 2,5 % και η αποδεκτή ειδική στάθμη ελέγχου να είναι S4 (κανονικός έλεγχος). 
 
6.2.1. UΟπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος 
 
Ο έλεγχος αυτός έχει σκοπό τη διαπίστωση κατασκευαστικών ατελειών και θα 
περιλαμβάνει: 
− Οπτικό έλεγχο των υλικών για τη διαπίστωση εμφανών ατελειών 
− Έλεγχο διαστάσεων (σύμφωνα με την παράγραφο 3). 
 
6.2.2. UΔοκιμή εγκατάστασης 
 
Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.2 του IEC 62275:2006. 
 
6.2.3. UΔοκιμή αντοχής σε εφελκυσμό σε βρόχο χωρίς προηγούμενη γήρανση 

των δοκιμίων 
 
Εκτελείται σε 10 τεμάχια όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.6.1 του IEC 62275:2006. 
 
7. UΣυσκευασία - Επισήμανση 
 
7.1. UΣυσκευασία 
 
Κάθε ζώνη θα φέρει ενσωματωμένο το συνδετήρα της. 
Οι ζώνες θα συσκευάζονται ανά 10-100 τεμάχια σε πλαστικές σακούλες (πλήθος τεμαχίων 
ανά σακούλα πολλαπλάσιο του 10). Οι πλαστικές σακούλες με τις ζώνες θα συσκευάζονται 
σε χαρτοκιβώτια, έτσι ώστε το μέγιστο πλήθος ζωνών στο χαρτοκιβώτιο να είναι 2000. 
Τα χαρτοκιβώτια θα συσκευάζονται σε ξύλινα κιβώτια, μέγιστου μεικτού βάρους έως και 
25 kg. 
 
7.2. UΕπισήμανση 
 
Πάνω στα χαρτοκιβώτια στα οποία θα συσκευάζονται οι ζώνες σύμφωνα με την παρ. 7.1, 
θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 
 
− Επωνυμία ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή 
− «Ζώνες συγκράτησης συνεστραμμένων καλωδίων χαμηλής τάσης» 
− ΔΕΗ Α.Ε. 
− Πλήθος τεμαχίων 
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− Μικτή μάζα σε kg 
− Αριθμός Σύμβασης 
 
8. UΔιαμόρφωση προσφορών 
 
Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία (ενημερωτικά φυλλάδια, πιστοποιητικά 
δοκιμών κλπ) που να αποδεικνύουν ότι οι προσφερόμενες ζώνες ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 
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9. UΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
UΠίνακας που θα συμπληρώνεται από τον κατασκευαστή 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 
(ενημερωτικά φυλλάδια, 

πιστοποιητικά δοκιμών, κλπ.) 

1. Μορφή και χρήση 
Σύμφωνα με το IEC 62275 

(Τύπος 2) 

 

 
 

2. Συνθήκες λειτουργίας 

2.1.  Θερμοκρασία 
αέρα - 25 °C έως + 40 °C 

 
 

 

2.2. Υψόμετρο 
 

0 - 1000 m 
  

2.3. Άμεση έκθεση στον ήλιο, βροχή, χιόνι, άνεμο, 
καθαλάτωση παραθαλάσσιων περιοχών και συνήθη 
ρύπανση υπαίθρου και πόλεων 

  

2.4. Μέση διάρκεια 
άμεσης έκθεσης 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία 

2800 ώρες ετησίως 

  

3. Διαστάσεις 

3.1. Μήκος δέσμης 
κατάλληλο για 
συνεστραμμένο 
καλώδιο ΜΤ με 
περίμετρο δέσμης: 

200 mm - 300 mm 

  

3.2. Μήκος δέσμης 
κατάλληλο 
συνεστραμμένο 
καλώδιο XΤ με 
περίμετρο δέσμης: 

100 mm - 140 mm 

  

3.3. Πλάτος ζώνης 
≥ 9 mm 

 
 

 

3.4. Ακμές ζώνης Στρογγυλεμένες με ακτίνα 
r ≥ 1 mm 

  

3.5. Πάχος ζώνης ≥ 2 mm 
Σύμφωνα με την παρ. 3. 

  

4. Υλικό κατασκευής 
Σύμφωνα με την παρ. 4. 

 
 

 

5. Μηχανική αντοχή 

5.1. Ελάχιστο 
εφελκυστικό φορτίο 
σε βρόχο 

300 Ν 
Σύμφωνα με την παρ. 5. 

  

6. Συσκευασία - 
Επισήμανση Σύμφωνα με την παρ. 7 
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0 kA επί 1 s
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ος της σύν
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ς με αλουμ
ξωτερικής 
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λαδιού των
υ, πριν από

 επίστρωση
λαδιών του
ση χάρτου,
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, συνολικής
ένο στο ένα
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ωδίου. 

νδρων (δύο

άλυνση του
 ενδεικτικά
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5.3.2.3.5

 
5.3.2.3.6

 
5.3.2.3.7

 
5.3.2.3.8

 
5.3.2.3.9

 
5.3.2.3.1

 
5.3.2.3.1
 
Σημειώνε
σύνδεση 
ξεχωριστ
 
5.4. Παρ
 
Συνιστάτ
απαιτήσε
του ∆Ε∆∆
 Πλήρ
 Ο προ
 
5.5. Απα
 
Τα υλικά
διάρκεια 
 
6. ∆ΟΚΙ
 
6.1. Γεν
 
Η παράγ
παραλαβή
Οι δοκιμ
σύμφωνα
τους στο 
Οι ιδιότη
συμφωνο
στα αναφ
 
 

                    

5 Ένα κολ
στον οπλ

6 12 m πλ
σύνδεση

7 Ένα (1)
σύνδεση

8 ∆ύο μετα
σύνδεση
διχάλων 
σχηματιζ

9 Ειδική μ
του αγωγ

10 Άλλα επ
απαιτούν

11 Αναλυτικ

εται ότι η 
 των αγωγώ
ά. 

ρατήρηση 

αι η συμμ
ις της παρο
∆ΗΕ Α.Ε. να
η και τεκμη
οσφερόμενο

αίτηση διά

ά κατασκευ
ζωής τους 

ΙΜΕΣ 

νικά 

γραφος αυτ
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ές θα διεξ
α με τις οδ
 δίκτυο. 
ητες, τόσο 
ούν με τις α
φερόμενα Ε

                     

λάρο σύσφιξ
λισμό του κ

λεκτής ταινί
ς. 

) θερμοσυ
ς, ενισχυμέ

αλλικά τρισ
 των τριών
 θα φέρε
ζόμενου μη

ονωτική μα
γού γης το

ικουρικά υ
νται. 

κές οδηγίες

παρούσα 
ών φάσεων

 

μόρφωση τ
ούσας Τεχν
α γίνουν απ
ηριωμένη α
ος σύνδεσμ

άρκειας ζω
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να είναι το

τή καθορίζ
ού κάθε Σύμ
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απαιτήσεις 
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κρής σημασ
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λώσσα. 
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 στεγανοπ

εισόδου στ
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διαγραφόμ
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ωδίου. 
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ς Επιχείρησ
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ο τρόπο εγκ
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XLPE πάνω

ά μήκος της
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ν τρισκελών
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η σύνδεση,
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∆εν υπάρ
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 ∆οκιμή

(Electr
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κιμές Σχεδ
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 ∆Ε∆∆ΗΕ 
οκιμών τύπ
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στοποιητικά
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oltage dry) 
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rical heat c
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ά εκτέλεση
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κρασία 
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ς αρχίσει τη
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ση - Έλεγχο
mination) 

μηματικές π

μηματική πα

ν πρώτη τ
ων από κάθε
διαστάσεων
ης Σύμβαση
από τα δύο 
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ης, για οπ
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o) 

η 
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ρεύμα "εν ξ
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ρεύμα "εν ξ
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ό έλεγχο τη
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εύθερη θερ
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τη θερμοσυ
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ξηρώ"  
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ηματικής πα
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α με τις ο
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την πρώτη 
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γή δύο (2)
πληρότητας
ς παρούσας
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δείγμα θα
δηγίες του
ημάτων της
ς αυτές θα
ση. 

 (1) δείγμα
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εξαρτημά
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ΣΗΜΕΙΩΣ
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τύπου σε
 
6.4. ∆οκ
 
∆εν υπάρ
 
6.5. ∆οκ
 
∆εν υπάρ
 
7. ΠΙΝΑ
 
7.1. Πιν
 
∆εν υπάρ
 
7.2. Επι
 
Καθένας 
θα φέρει 
 Όνομα
 Κωδικό
 Αρχική
 
8. ΣΥΣΚ
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σε σ
Οι χ
τυλ
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οδη
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κ
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 Α
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Κωδικός αρ
Έτος κατασ
Αριθμός Σύ
∆ΕΗ Α.Ε. 
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απαρτίας (
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πιο πάνω)
οτε τμηματι
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ρμολογήσεω
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 περιγραφ
μεταξύ κα
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ριθμός σύνδ
σκευής και κ
μβασης ∆Ε
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 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. 
Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών και Λειτουργίας  
Εγκαταστάσεων Διανομής 
 
 
Τεχνική Περιγραφή                                                                          ΔΚΣΔ – 244 / 22-03-2006 
 
 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΤ 
ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η Τεχνική Περιγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής και τις δοκιμές των υπόγειων 
κιβωτίων ζεύξης δυο και τεσσάρων διευθύνσεων από συνθετικό υλικό, κατάλληλων για την 
διασύνδεση υπογείων  καλωδίων ΧΤ. 
 
2 ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ  
 
Χαμηλή τάση, υπόγειο καλώδιο ΧΤ, κιβώτιο ζεύξης ΧΤ, πλαίσιο και κάλυμμα πεζοδρομίου. 
 
3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
3.1 Συνθήκες εγκατάστασης 
 
Τα κιβώτια ζεύξης ΧΤ  είναι κατάλληλα για οριζόντια τοποθέτηση και λειτουργία μέσα σε 
φρεάτιο στο έδαφος, παρουσία υγρασίας ή και νερού. 
 
3.2 Κλιματολογικές συνθήκες  
 
Τα κιβώτια ζεύξης ΧΤ θα είναι κατάλληλα για τις ακόλουθες κλιματολογικές συνθήκες: 

- μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα :+40ο C    
- μέγιστη μέση ημερήσια θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα :+35ο C 
- ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα: 0ο C 

 
Ο αέρας που ευρίσκεται μέσα στο κιβώτιο και περιβάλλει τα διάφορα εξαρτήματα  έχει 
θερμοκρασία μέχρι 20ο C υψηλότερη από εκείνη του περιβάλλοντος (η διαφορά θερμοκρασίας 
εξαρτάται από τη φόρτιση των καλωδίων). 
 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας των καλωδίων ΧΤ είναι 90ο C. 
 
3.3 Χαρακτηριστικά του συστήματος  
 
Τα κιβώτια ζεύξης ΧΤ  είναι κατάλληλα για  λειτουργία σε τριφασικό σύστημα συχνότητας 50 
Ηz, με γειωμένο ουδέτερο κόμβο, ονομαστικής τάσης 230/400 V με σύστημα γείωσης είτε την 
άμεση γείωση είτε την ουδετέρωση. 
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4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

- Τεχνική περιγραφή ΔΕΗ ΔΚΣΔ-286/01.03.04 «Μαχαιρώτες Ασφάλειες Χαμηλής 
Τάσης».  

- Προδιαγραφή ΔΕΗ ΧΚ-11-02 /10.03.88 «Επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ» 
- Προδιαγραφή ΔΕΗ ΧΚ-11-04/10.03.88. Αναθεώρηση 23.10.92 «Ηλεκτρολυτική 

Επικασσιτέρωση» 
- Προδιαγραφή ΔΕΗ GR – 269/ 17.09.81 «Υπόγεια καλώδια ΧΤ με συνθετική μόνωση» 
- Προδιαγραφή ΔΕΗ GR – 232/01.06.67, συμπληρώματα Νο 1/06.67 και 2/06.84  

«Υπόγειο οπλισμένο καλώδιο ΧΤ τύπου ΝΑΚΒΑ» 
- Προδιαγραφή GR – 209 /04.06.63 «Ηλεκτρική μονωτική μάζα» 
- Προδιαγραφή ΔΕΗ ΗΚ 07 58/14.06.89, αναθεώρηση /26.10.92 «Κιβώτια ασφαλειών 

ΧΤ 5 και 8 αναχωρήσεων» 
- Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ GR – 249 / 22.04.83 , συμπλήρωμα 1/23.05.85 «Υπόγεια 

κιβώτια ζεύξης καλωδίων ΧΤ» 
- Προδιαγραφή ΔΕΗ ΗΚ 05.14/28.05.91 «Επιτοίχια κιβώτια διακλαδώσεως παροχών» 
- Προδιαγραφή ΔΕΗ GR - 264 /16.12.77 «Εξαρτήματα συνδέσεως καλωδίων από 

αλουμίνιο και ακροδέκτες καλωδίων από χαλκό με την μέθοδο της βαθείας 
συμπιέσεως» 

- Προδιαγραφή ΔΕΗ ΤΚ 02.01 / 11.11.87 «Δειγματοληπτικές διαδικασίες   και πίνακες 
για τον έλεγχο του ποσοστού ελαττωματικών (σκάρτων) με προσδιορισμούς» 

- Προδιαγραφή ΔΕΗ GR – 273 / 11.02.86 «Τερματισμοί από θερμοσυστελλόμενο υλικό 
για εξωτερική χρήση σε καλώδια ΧΤ» 

- EN 60269-1:1998/A1:2005 : Low-voltage fuses. Part 1 : General requirements. 
- EN 60269 2:1995:/A2:2002: Low-voltage fuses. Part 2 : Supplementary requirements 

for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial applications). 
- HD 60269-2-1:2005 : Low-voltage fuses. Part 2 : Supplementary requirements for 

fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial applications) - - 
Sections I to VI : Examples of types of standardized fuses.  

 
5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
5.1 Κύρια και συμπληρωματικά υλικά  
 
 
Η προμήθεια του κιβωτίου ζεύξης ΧΤ, δύο ή τεσσάρων διευθύνσεων, περιλαμβάνει τα εξής: 
(1) Κύριο σώμα (δύο τμήματα) εφοδιασμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό διασύνδεσης 

και στερέωσης των καλωδίων, γείωσης και στεγανοποίησης που είναι ο εξής: 
(1.1) Παρεμβύσματα στεγανοποίησης του κυρίου σώματος 
(1.2) Κολάρα στερέωσης των καλωδίων  
(1.3) Κοχλίες, περικόχλια και παρελκόμενά τους για τη σύσφιξη των δύο τμημάτων του 
κυρίου σώματος και των κολάρων στερέωσης των καλωδίων με το κάτω τμήμα του 
κυρίου σώματος 
(1.4) Κοχλιοτομημένα στελέχη ενσωματωμένα στο πάνω τμήμα του κυρίου σώματος 
και αντίστοιχα κοχλιωτά βύσματα για την τοποθέτηση - ασφάλιση του καλύμματος του 
κιβωτίου  στο κύριο σώμα 

 



 3 

 (1.5) Βάσεις ασφαλειών, κοχλίες των ακροδεκτών τους, ελάσματα γεφύρωσής τους 
και κοχλίες στερέωσης των βάσεων ασφαλειών στο κάτω τμήμα του κυρίου σώματος 
(1.6) Κοχλίες ασφάλισης ελασμάτων γεφύρωσης του ουδετέρου 
(1.7) Συνδετήρες γείωσης ενσωματωμένοι  στο κάτω τμήμα του κυρίου σώματος και 
παρελκόμενά τους 
(1.8) Εύκαμπτες πλεξούδες γεφύρωσης των συνδετήρων γείωσης με τους μολύβδινους 
μανδύες των  καλωδίων ΧΤ   
(1.9) Ελάσματα γεφύρωσης των συνδετήρων γείωσης με τη βάση ασφάλειας του 
ουδετέρου  και ελάσματα γεφύρωσης των συνδετήρων γείωσης μεταξύ τους 
(1.10) Ζυγοί Διασύνδεσης των τριών φάσεων και του ουδετέρου. 
(1.11) Εύκαμπτη πλεξούδα γεφύρωσης της μαντεμένιας πλάκας με τον συνδετήρα 
γείωσης όπου υπάρχει μαντεμένια πλάκα. 
(1.12) Διαχωριστήρας  βάσεων ασφαλειών 
(1.13) Θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες  
(1.14) Μονωτική μάζα πλήρωσης των κιβωτίων  
(1.15) Ελαστική ταινία περιτύλιξης για τη στεγανοποίηση των καλωδίων ΧΤ κατά την 
εισαγωγή τους  στο κιβώτιο. 

(2) Κάλυμμα κιβωτίου  
(3) Μαντεμένια πλάκα η οποία προσαρτάται στο κάτω μέρος του κυρίου σώματος όπου 

χρειαστεί. 
(4) Μονωτικές λαβές χειρισμών ( 20% του πλήθους των κιβωτίων που παραγγέλλονται) 
(5) Πλαίσιο πεζοδρομίου 
(6) Κάλυμμα πεζοδρομίου 
(7) Ειδικά διαμορφωμένο χαρτόνι ή άλλο κατάλληλο υλικό για υποβοήθηση στην πλήρωση 

του κιβωτίου με την μονωτική μάζα 
 
Οι ακροδέκτες των αγωγών των καλωδίων ΧΤ (σύμφωνοι με την Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-
264/16.12.77) δεν συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια. 
 
 
5.2 Καλώδια  που διασυνδέονται μέσω του κιβωτίου ζεύξης 
 
 
Τα καλώδια που διασυνδέονται μέσω του κιβωτίου ζεύξης ΧΤ  είναι των ακόλουθων τύπων και 
διατομών: 
 

- είτε καλώδια ΧΤ,  μονώσεως XLPE, με αγωγούς φάσεων Al, εξωτερικό συγκεντρικό 
ουδέτερο αγωγό από Cu, και εξωτερικό μανδύα από PVC, διατομών 3Χ150 mm2 Al 
+50 Cu mm2  ή  3X95 mm2 Al + 35 Cu mm2 ή 3Χ50 mm2 Αl+35 Cu mm2, σύμφωνα με 
την Προδιαγραφή ΔΕΗ GR – 269/ 17.09.81 «Υπόγεια καλώδια ΧΤ με συνθετική 
μόνωση» 
 

- είτε καλώδια ΧΤ, μονώσεως χάρτου, τύπου ΝΑΚΒΑ, διατομών μέχρι 3x150 mm2 Al 
+70 mm2 Al, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΔΕΗ GR – 232/01.06.67 «Υπόγειο 
οπλισμένο καλώδιο ΧΤ τύπου ΝΑΚΒΑ» και τα συμπληρώματα Νο 1/06.67 και 2/06.84. 
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5.3 Τεχνικά και διαστασιολογικά χαρακτηριστικά  των κύριων και συμπληρωματικών 
υλικών του κιβωτίου ζεύξης 

 
5.3.1 Μορφή και διαστάσεις κιβωτίου  
 
Το κύριο σώμα (α/α 1 της παρ. 5.1) είναι διαιρούμενο δηλαδή  αποτελείται από δύο τμήματα. 
Στον αρμό μεταξύ των δυο τμημάτων και στο κάτω τμήμα, θα υπάρχει  αυλάκι με κατάλληλο 
υλικό στεγανοποίησης (ελαστικό παρέμβυσμα) (α/α 1.1 της παρ. 5.1). Τα τμήματα αυτά θα 
εφαρμόζουν ακριβώς μεταξύ τους και θα συσφίγγονται περιμετρικά με χαλύβδινους κοχλίες 
(α/α1.3 της παρ. 5.1) . 
 
Το πάνω τμήμα θα φέρει κατάλληλα διαμορφωμένο άνοιγμα πάνω στο οποίο θα τοποθετείται 
το κάλυμμα (α/α 2 της παρ. 5.1) . 
Η εφαρμογή των δύο αυτών μερών θα πρέπει να είναι καλή και θα γίνεται κατά μήκος ειδικού 
αυλακιού του καλύμματος. 
 
Το  κάλυμμα θα στερεώνεται και θα ασφαλίζεται  στο πάνω μέρος του κυρίου σώματος  ως 
εξής: Το επάνω τμήμα του κυρίου σώματος θα έχει ενσωματωμένα  κατακόρυφα  
κοχλιοτομημένα στελέχη, δύο για κιβώτιο δυο διευθύνσεων και τέσσερα για κιβώτιο τεσσάρων 
διευθύνσεων, και το κάλυμμα θα έχει κατάλληλες αντίστοιχες οπές από τις οποίες θα 
διέρχονται τα υπόψη κοχλιοτομημένα στελέχη. Η σύσφιξη του πάνω τμήματος του κυρίου 
σώματος και του καλύμματος θα εξασφαλίζεται μέσω δυο ή τεσσάρων ειδικών  ορειχάλκινων  
κοχλιωτών βυσμάτων ( α/α 1.4 της παρ.5.1). Η κοχλίωση – αποκοχλίωση των υπόψη 
βυσμάτων στα κοχλιοτομημένα στελέχη του πάνω τμήματος του κυρίου σώματος 
πραγματοποιείται με ειδικό εργαλείο που περιγράφεται στη παράγραφο 5.7  της παρούσας 
Τεχνικής Περιγραφής, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η προσπέλαση αναρμόδιων προσώπων 
στα υπό τάση τμήματα του κιβωτίου ζεύξης. 
 
Οι  διαστάσεις των κιβωτίων ζεύξης ΧΤ δεν θα υπερβαίνουν τις εξής: 
 
 κιβώτιο δύο διευθύνσεων  κιβώτιο τεσσάρων διευθύνσεων 
μέγιστο εξωτερικό πλάτος:  330 mm    650 mm 
μέγιστο εξωτερικό μήκος:  940 mm  1500 mm 
μέγιστο  εξωτερικό ύψος:  220 mm   450 mm 
 
Για λόγους εκμετάλλευσης, η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του ανώτατου σημείου των 
βάσεων ασφαλειών και του ανώτατου σημείου του πάνω τμήματος του κυρίου σώματος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον  53  mm. 
 
 
Η κατασκευή του κιβωτίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα  καλώδια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.2 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής να μπορούν ανεξάρτητα από τον τύπο 
τους και την διατομή των αγωγών τους να διασυνδέονται  μεταξύ τους. 
Το βάρος του κιβωτίου ζεύξης δύο διευθύνσεων, συναρμολογημένου, συμπεριλαμβανομένης 
και της μονωτικής μάζας, θα είναι μεταξύ 40 – 45 daN και το βάρος του κιβωτίου ζεύξης 
τεσσάρων διευθύνσεων θα είναι μεταξύ 40 – 70 daN (δεν συμπεριλαμβάνεται το βάρος των 
συνδεόμενων καλωδίων). Το κάτω όριο του βάρους καθορίζεται προκειμένου να είναι εφικτή η 
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εκτοποθέτηση των ελασμάτων γεφύρωσης των βάσεων ασφαλειών, χωρίς να προκαλούνται 
μετακινήσεις (ανυψώσεις) του εγκατεστημένου κιβωτίου. 
Για την επίτευξη του ελαχίστου βάρους επιτρέπεται η ενσωμάτωση στο κάτω τμήμα του κυρίου 
σώματος και εξωτερικά μαντεμένιας πλάκας. 
 
Το κάτω τμήμα του κυρίου σώματος  θα έχει πάχος 7 mm, το άνω τμήμα 4 mm  και το κάλυμμα 
5 mm, κατ΄ ελάχιστον. 
 
5.3.2 Σύσφιξη και στεγανοποίηση των εισόδων των καλωδίων  
 
Η συγκράτηση των καλωδίων εισόδου / εξόδου θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων 
κολάρων( α/α 1.2 της παρ.5.1) τα οποία θα συσφίγγονται στο κάτω τμήμα του κυρίου 
σώματος του κιβωτίου με δύο χαλύβδινους κοχλίες το καθένα. 
Η διάμετρος των οπών εισόδου / εξόδου των καλωδίων πρέπει θα είναι Φ 60( 2  mm). Οι 
οπές εισόδου / εξόδου του κυρίου σώματος θα περιβάλλουν, θα συσφίγγουν και θα 
στεγανοποιούν τα υπόψη καλώδια, μέσω ελαστικής ταινίας  πλάτους 10 cm, πάχους 1 mm και 
καταλλήλου μήκους( α/α 1.15 της παρ. 5.1). 
 
5.3.3 Βάσεις ασφαλειών , ελάσματα γεφύρωσης αυτών και μονωτικές λαβές 

χειρισμών   
 
Οι βάσεις ασφαλειών ( α/α 1.5 της παρ.5.1)  θα είναι σύμφωνες με την Τεχνική Περιγραφή 
ΔΕΗ ΔΚΣΔ 286/01.03.04, μεγέθους 3 (630 Α). 
 
Τα ελάσματα γεφύρωσης των βάσεων ( α/α 1.5 της παρ.5.1) θα είναι σύμφωνα με το EN 
60269 (Section I) και το HD 60269-2-1(Section I) και επιπλέον θα είναι κατάλληλης 
διαμόρφωσης ώστε να γίνονται χειρισμοί τους (εισαγωγές, εξαγωγές) με  λαβές χειρισμών  
τυποποιημένες κατά  EN 60269 και το HD 60269-2-1 (Section I) ( α/α 4 της παρ.5.1). 
 
Στο κιβώτιο δυο διευθύνσεων θα τοποθετούνται τρεις βάσεις ασφαλειών και τρία ελάσματα 
γεφύρωσης, για τις τρεις φάσεις, και επιπλέον μια βάση ασφάλειας και ένα έλασμα 
γεφύρωσης για τον ουδέτερο. Στο κιβώτιο τεσσάρων διευθύνσεων θα τοποθετούνται δώδεκα 
βάσεις ασφαλειών και δώδεκα ελάσματα γεφύρωσης (από τρία για κάθε θέση σύνδεσης 
καλωδίου), και επιπλέον τέσσερις βάσεις ασφαλείας και τέσσερα ελάσματα γεφύρωσης για 
τους ουδέτερους των καλωδίων (από ένα για κάθε θέση σύνδεσης καλωδίου). 
Κάθε έλασμα γεφύρωσης των ουδετέρων θα ασφαλίζεται με δύο ορειχάλκινους 
επικασσιτερωμένους κοχλίες ώστε σε καμία περίπτωση να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του αν 
δεν έχουν προηγουμένως αποκοχλιωθεί οι κοχλίες αυτοί ( α/α 1.6 της παρ.5.1). 
Η διάταξη των βάσεων ασφαλειών θα  είναι διαμήκης. Οι βάσεις ασφαλειών θα είναι 
προσαρτημένες στο κάτω τμήμα του κυρίου σώματος, μέσω κοχλιών οι οποίοι κοχλιούνται σε 
κατάλληλες υποδοχές (περικόχλια) ενσωματωμένα στο τμήμα αυτό. 
 
Οι ζυγοί και γενικά τα ενεργά τμήματα μέσα στο κιβώτιο, εκτός από τις βάσεις ασφαλειών και 
τα ελάσματα γεφύρωσής τους, πρέπει να είναι από ράβδους ορθογωνικής διατομής από 
χαλκό σκληρής ολκήσεως, υψηλής αγωγιμότητας (E-Cu) κατάλληλης επιμεταλλώσεως που να 
ανθίσταται στην μονωτική μάζα (πχ επικασσιτέρωση κατά Τεχνική Προδιαγραφή ΔΕΗ ΧΚ 11-
04 πάχους 15 μm τουλάχιστον). Συνιστώμενες ελάχιστες διαστάσεις ζυγών : 30Χ5 mm. 
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Η ηλεκτρική συνδεσμολογία και η διάταξη εισόδου των καλωδίων παρουσιάζεται στο 
συνημμένο στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή σχέδιο 3. 
 

5.3.4 Υλικό κατασκευής του περιβλήματος των κιβωτίων  
  
Το περίβλημα των κιβωτίων ( δύο τμήματα του κυρίου σώματος, κάλυμμα, κολάρα 
συγκράτησης καλωδίων ) θα είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα ενισχυμένο με  
υαλόνημα τύπου SMC (περιεκτικότητα σε υαλόνημα 30% τουλάχιστον) με τις πιο κάτω 
ιδιότητες: 

- αντοχή χωρίς παραμόρφωση σε αλλεπάλληλες θερμάνσεις και ψύξεις 
- άκαυστο ή αυτοσβεννύμενο υλικό 
- ανθεκτικό στην επίδραση ασθενών οξέων και αλκαλίων, θαλασσινού νερού,  

               οργανικών διαλυτών 
- χαμηλή απορροφητικότητα νερού 
- αντοχή σε πτώση 

Οι ιδιότητες αυτές πιστοποιούνται με τις κατάλληλες δοκιμές  (βλέπε παρ. 6.1.2) 
 

5.3.5  Χαλύβδινοι κοχλίες 
 

Οι χαλύβδινοι κοχλίες θα είναι Μ10 τουλάχιστον, επιψευδαργυρωμένοι εν θερμώ σύμφωνα με 
την Προδιαγραφή ΔΕΗ ΧΚ-11-02/10.03.88  ή επικαδμιωμένοι με πάχος 8 μm,  εφόσον 
προορίζονται για το εσωτερικό του κιβωτίου και Μ12 τουλάχιστον επιψευδαργυρωμένοι εν 
θερμώ σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΔΕΗ ΧΚ-11-02/10.03.88   εφόσον προορίζονται για το 
εξωτερικό του κιβωτίου. Τα περικόχλια, οι παράκυκλοι,  κλπ  θα έχουν ίδια προστασία από 
διάβρωση όπως αυτή που περιγράφεται για τους αντίστοιχους κοχλίες. 
Οι κοχλίες των ακροδεκτών των βάσεων των ασφαλειών θα έχουν κατάλληλο μήκος ώστε να 
επιτυγχάνεται αξιόπιστη στερέωση και σύσφιξη ακροδεκτών καλωδίων ή ζυγών με πάχος 
πέλματος τουλάχιστον 11 mm.  
Οι κοχλίες των βάσεων ασφαλειών θα είναι σύμφωνοι με την Τεχνική περιγραφή ΔΕΗ ΔΚΣΔ-
286/01.03.04. 
 
5.3.6 Μόνωση  
 

- Η μόνωση των χρησιμοποιούμενων βάσεων ασφαλειών θα είναι σύμφωνη με την 
Τεχνική περιγραφή ΔΕΗ ΔΚΣΔ-286/01.03.04. και συμπλήρωμα αυτής Νο 1/05.85. 

- Μετά την εγκατάστασή του το κιβώτιο θα πληρώνεται με μονωτικό μίγμα ( α/α 1.14 της 
παρ.5.1) σύμφωνο με τον τύπο ΙΙ της  Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-209/04.06.67  μέχρι 
τέτοιου ύψους, ώστε να καλύπτονται όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται χαμηλότερα 
από τις βάσεις ασφαλειών (εκτός από τις βάσεις ασφαλειών) καθώς και κάθε αρμός 
του κυρίου σώματος από τον οποίο θα μπορούσε να εισέλθει υγρασία. 

- Μεταξύ των βάσεων ασφαλειών   θα τοποθετηθεί ενιαίος διαχωριστήρας ( α/α 1.12 της 
παρ.5.1) από φύλλο υλικού υψηλής μονωτικής ικανότητας και χαμηλής 
απορροφητικότητας υγρασίας ώστε να αποφεύγονται τυχαία βραχυκυκλώματα κατά 
την «υπό τάση» εργασία σε βάση ασφάλειας. Το υλικό του διαχωριστήρα θα είναι 
τέτοιο που να μην μεταδίδει την φλόγα και να έχει επαρκή μηχανική αντοχή. Ο 
διαχωριστήρας θα είναι διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η 
δημιουργία τόξου στα μεταλλικά τμήματα υπό τάση. Κανένα τμήμα του διαχωριστήρα 
δεν θα είναι αγώγιμο (πχ. δεν επιτρέπεται  να περιλαμβάνει μεταλλικούς συνδετήρες) 
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- Το τμήμα συμπίεσης των ακροδεκτών των καλωδίων καθώς και το ακραίο τμήμα της 
μονωμένης φάσεως και του ουδετέρου του καλωδίου θα καλύπτεται με 
θερμοσυστελλόμενους σωλήνες ( α/α 1.13 της παρ.5.1). Οι θερμοσυστελλόμενοι 
σωλήνες αυτοί θα είναι σύμφωνοι με την Προδιαγραφή GR  -273/11.02.86 
διαστάσεων 35/12Χ250 mm, με εσωτερική επίστρωση κόλλας,  για κάθε φάση και 
25/8Χ250  mm, χωρίς εσωτερική επίστρωση κόλλας,  για τον ουδέτερο. 

 
5.3.7 Υλικά γείωσης  

 
Το κιβώτιο ζεύξης ΧΤ  θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται είτε 
σε δίκτυα που εφαρμόζεται η ουδετέρωση είτε σε δίκτυα που εφαρμόζεται η άμεση γείωση.  
 
Στο κάτω τμήμα του κυρίου σώματος  του κιβωτίου θα υπάρχουν ενσωματωμένοι δύο ή 
τέσσερις   συνδετήρες γειώσεων, αντίστοιχα για κιβώτια δύο ή τεσσάρων διευθύνσεων 
(πλησίον των άκρων των βάσεων ασφαλειών του ουδετέρου προς την πλευρά των 
καλωδίων) ορειχάλκινοι επικασσιτερωμένοι ( α/α 1.7 της παρ.5.1). 
Οι δυο συνδετήρες γείωσης των κιβωτίων δύο διευθύνσεων και οι δυο από τους τέσσερις 
συνδετήρες γείωσης των κιβωτίων τεσσάρων διευθύνσεων θα είναι διαμπερείς. 
 
Το τμήμα των υπόψη συνδετήρων γειώσεων που θα ευρίσκεται στο εσωτερικό του κιβωτίου 
θα είναι κοχλιοτομημένο Μ10 μήκους 20 mm και εφοδιασμένο με κατάλληλο παράκυκλο και 
περικόχλιο.  Στο υπόψη εσωτερικό τμήμα κάθε συνδετήρα γείωσης, θα συνδέονται 
ηλεκτρικά: 
-  ο οπλισμός - μολύβδινος μανδύας κάθε συνδεόμενου καλωδίου μονώσεως χάρτου μέσω 

εύκαμπτης πλεξούδας, χάλκινης,  επικασσιτερωμένης, διατομής  35 mm2 και μήκους 250 
mm ( α/α 1.8 της παρ.5.1). Η κάθε πλεξούδα στο ένα της άκρο θα είναι ελεύθερη 
προκειμένου να συγκολλάται στον μολύβδινο μανδύα των καλωδίων και το άλλο άκρο 
αυτής  θα καταλήγει σε ακροδέκτη συμπίεσης με οπή Φ11 για την σύνδεση της στο 
υπόψη κοχλιωτό τμήμα.  

- ο αντίστοιχος ακροδέκτης της βάσης ασφάλειας του ουδετέρου μέσω χάλκινης  
επικασσιτερωμένης γεφύρωσης διατομής 25Χ1.5 mm2, σχήματος Ζ,  κατάλληλου μήκους 
και διαμόρφωσης ( α/α 1.9 της παρ.5.1), στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις 
οδηγίες εγκατάστασης. Οι  υπόψη γεφυρώσεις θα  φέρουν στο ένα τους άκρο οπή Φ10 
και στο άλλο τους άκρο οπή Φ12. 

 
Οι   υπόψη συνδετήρες γείωσης θα γεφυρώνονται μεταξύ τους, στο εσωτερικό του κιβωτίου, 
μέσω χάλκινης επικασσιτερωμένης γεφύρωσης διατομής 25Χ1.5 mm2 και κατάλληλου μήκους 
και διαμόρφωσης ( α/α 1.9 της παρ.5.1), όμοια στις περιπτώσεις που προβλέπεται η 
τοποθέτησή του από τις οδηγίες εγκατάστασης. Για το κιβώτιο τεσσάρων διευθύνσεων η 
σύνδεση των τεσσάρων συνδετήρων θα πραγματοποιείται μέσω τριών τουλάχιστον 
γεφυρώσεων. 
 
Εξωτερικά του κιβωτίου οι δυο διαμπερείς συνδετήρες γείωσης (ένας σε κάθε πλευρά εισόδου 
των καλωδίων) θα διαθέτουν σπείρωμα Μ10 (θηλυκό)  στο οποίο θα κοχλιώνεται κοχλίας Μ10 
μήκους 20 mm. Επιπλέον κάθε ένας από τους   συνδετήρες αυτούς  θα είναι  εφοδιασμένος με 
δυο κατάλληλους παράκυκλους, έναν παράκυκλο ασφαλείας και έναν ακροδέκτη βαθιάς  
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συμπίεσης κατάλληλο για αγωγό  γείωσης 35 mm2, σύμφωνο με την Προδιαγραφή ΔΕΗ GR – 
264/16.12.77.  
Σε έναν συνδετήρα γείωσης του κιβωτίου ζεύξης δυο ή τεσσάρων διευθύνσεων θα είναι 
συνδεδεμένη  ηλεκτρικά η μαντεμένια πλάκα, εάν χρειαστεί, μέσω επικασσιτερωμένης 
χάλκινης πλεξούδας 35 mm2  που είναι εφοδιασμένη στα άκρα της  με κατάλληλους 
ακροδέκτες.  
 
Το κάτω τμήμα του κυρίου σώματος θα φέρει κατάλληλες προεξοχές (ποδαράκια) για επίτευξη 
απόστασης 30-40 mm μεταξύ της κάτω επιφάνειας του κυρίου σώματος και του εδάφους. 
 
5.3.8 Μαντεμένια πλάκα  
 
Για την ικανοποίηση της απαίτησης της παραγράφου 5.3.1 ως προς το βάρος του κιβωτίου 
επιτρέπεται η τοποθέτηση στο κάτω τμήμα του κυρίου σώματος και εξωτερικά μαντεμένιας 
πλάκας ( α/α 3 της παρ.5.1), με κατάλληλη αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Η μαντεμένια πλάκα 
θα τοποθετείται μόνο στην περίπτωση που το βάρος τους πλήρους κιβωτίου 
(συμπεριλαμβανόμενης της πίσσας) είναι μικρότερο του κατώτερου ορίου.  
Η πλάκα αυτή θα είναι στερεωμένη στο κάτω τμήμα του κυρίου σώματος με δυο φυτευτούς 
κοχλίες οι οποίοι  κοχλιώνονται στο κάτω τμήμα του κυρίου σώματος μέσω κατάλληλων 
περικοχλίων ενσωματωμένων σ΄ αυτό, σύμφωνους με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.3.5  
της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Σε έναν από τους υπόψη κοχλίες θα συνδέεται η 
πλεξούδα γείωσης της μαντεμένιας πλάκας. 
 
5.3.9 Πλαίσιο  και κάλυμμα πεζοδρομίου  
 
Στο πεζοδρόμιο θα τοποθετείται χυτοσιδηρό κάλυμμα( α/α 6 της παρ.5.1) που θα εδράζεται σε 
κατάλληλο χαλύβδινο πλαίσιο και θα καλύπτει το φρεάτιο μέσα στο οποίο θα εγκαθίσταται  το 
κιβώτιο. Το κάλυμμα αυτό μπορεί να είναι πλαισιωτό με κενά πληρούμενα με σκυρόδεμα. Η 
κατασκευή του καλύμματος θα  είναι επιμελημένη,  η μηχανική του αντοχή θα είναι υψηλή και  
θα έχει σε ορατή θέση ανάγλυφο το σήμα «ΔΕΗ   -   ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ». 
Το κάλυμμα θα εδράζεται σε κατάλληλο χαλύβδινο πλαίσιο( α/α 5 της παρ.5.1). Το πλαίσιο θα 
στηρίζεται περιμετρικά στο άνοιγμα του φρεατίου και θα έχει κατάλληλες προεξοχές για την 
ακύρωσή του μέσα στο σκυρόδεμα του πεζοδρομίου. Οι διαστάσεις του ανοίγματος του 
πλαισίου θα είναι κατάλληλες για την ευχερή επέμβαση του τεχνίτη στο εσωτερικό του 
κιβωτίου.  
Το πλαίσιο περιμετρικά θα φέρει αυλάκι και να υπάρχει αντίστοιχη κατεργασία στα χείλη του 
καλύμματος του πεζοδρομίου έτσι ώστε η όλη κατασκευή να είναι υδατοστεγής. 
 
 
5.4 Επισήμανση των φάσεων 
 
Η επισήμανση των φάσεων γίνεται μέσα στο κιβώτιο με χρώματα, με την εξής διαδοχή : 
 

- ουδέτερος: πράσινο 
- 1η φάση: καστανό ανοικτό 
- 2η φάση: μαύρο 
- 3η φάση: κυανό ανοικτό  
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Η  επισήμανση θα είναι ευανάγνωστη, ανεξίτηλη, σταθερή και δεν θα ελαττώνει την 
διηλεκτρική αντοχή των μονωτικών υλικών. 
Επίσης πρέπει να είναι ορατή στο συναρμολογημένο κιβώτιο μετά την αφαίρεση του 
καλύμματος. 
 
5.5 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
 
5.5.1 Αντοχή σε βραχυκύκλωμα 
Η ελάχιστη αντοχή του κιβωτίου σε βραχυκύκλωμα θα είναι: 
 ρεύμα μικρής διάρκειας, τιμή rms : 24 kA (θερμικό). Το καλώδιο τροφοδοτήσεως 

προστατεύεται από ασφάλεια 315 Α. 
 κρουστικό ρεύμα, τιμή κορυφής :48 kA  (δυναμικό) 

 
5.5.2 Διηλεκτρική αντοχή 
Τα κιβώτια θα είναι κατάλληλα ώστε να αντέχουν σε τάση βιομηχανικής συχνότητας 2.5 kV 
rms επί  1 min. 
 
5.5.3 Ονομαστική ένταση συνεχούς λειτουργίας  
Η  επιτρεπόμενη ένταση συνεχούς λειτουργίας των κιβωτίων ζεύξης θα είναι τουλάχιστον 315 Α. 
 
5.6 Στεγανότητα 
 
Η κατασκευή του κιβωτίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εμποδίζεται η διείσδυση νερού στο 
εσωτερικό του  όταν η στάθμη του νερού υπερβαίνει  το ανώτατο σημείο του καλύμματος κατά 
1.5 m. 
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει: 

- τα επί μέρους τμήματα του κιβωτίου (δύο μέρη του κυρίου σώματος, κάλυμμα, κλπ) να 
έχουν επιμελημένη κατασκευή για να εξασφαλίζεται ακριβής εφαρμογή 

- η κάτω στάθμη του καλύμματος να ευρίσκεται χαμηλότερα από το πάνω τμήμα του 
κυρίου σώματος πάνω στο οποίο εδράζεται, έτσι ώστε να εγκλωβίζει στρώμα αέρα 
όταν ανεβαίνει η στάθμη του νερού μέσα στο φρεάτιο στο οποίο εγκαθίσταται το 
κιβώτιο 

- η ποσότητα του μονωτικού μίγματος να είναι επαρκής ώστε να καλύπτεται 
οποιοδήποτε διάκενο μεταξύ των αρμών των δυο τμημάτων  του κυρίου σώματος και 
κατάλληλης ποιότητας για να εξασφαλίζεται πρόσφυση στα εσωτερικά τοιχώματα του 
κιβωτίου 

- να στεγανοποιούνται οι είσοδοι / έξοδοι των καλωδίων με κατάλληλη ελαστική ταινία  
 
5.7 Προσπέλαση και ευχέρεια  εργασιών, ασφάλιση έναντι προσπέλασης από 

αναρμόδια  πρόσωπα 
 
Η τοποθέτηση του κιβωτίου θα γίνεται όπως στην συνημμένη τυποποιημένη κατασκευή ΔΕΗ 
(σχέδιο 1). 
Το κάλυμμα του κιβωτίου ζεύξης ΧΤ θα ασφαλίζεται με απλή χειροκίνητη διάταξη (  με δυο ή 
τέσσερα κοχλιωτά βύσματα αντίστοιχα για κιβώτιο δύο ή τεσσάρων διευθύνσεων τα οποία θα 
κοχλιώνονται – αποκοχλιώνονται  με τα συνήθη κλειδιά των πινάκων ΧΤ , σχέδιο 2 ) ώστε να 
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είναι αδύνατο να εξαχθεί από αναρμόδια πρόσωπα και έτσι να παρεμποδίζεται η 
προσπέλαση αναρμόδιων προσώπων στα υπό τάση τμήματα του κιβωτίου ζεύξης.  
 
Οποιαδήποτε επέμβαση ή εργασία χειρισμών στις βάσεις ασφαλειών πρέπει να είναι 
ευχερής. Επιπλέον η αντικατάσταση τους με άλλες βάσεις θα πρέπει να επιτυγχάνεται εύκολα 
και χωρίς επέμβαση στη μονωτική μάζα. 
Τα προς συναρμολόγηση καλώδια πρέπει  να συνδέονται προς τους ζυγούς με ευχέρεια και 
χωρίς να δημιουργούνται καταπονήσεις σε αυτά (π.χ. ισχυρές κάμψεις και στρέψεις). 

 
 
6 ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
Οι δοκιμές διακρίνονται σε δοκιμές τύπου, δοκιμές σειράς και δοκιμές αποδοχής. 
Οι δοκιμές 6.1.1, 6.1.5 και 6.1.6 θα εκτελούνται σε καινούρια κιβώτια πλήρως 
συναρμολογημένα με καλώδια μήκους τουλάχιστον 5 m  για  κάθε διεύθυνση. 
 
Τα επιμέρους στοιχεία των κιβωτίων ζεύξης ΧΤ (π.χ. βάσεις ασφαλειών) που καλύπτονται από 
ξεχωριστές προδιαγραφές θα δοκιμάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές. 
  
6.1 Δοκιμές τύπου 
 
6.1.1 Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής του κιβωτίου 
 
Με την δοκιμή αυτή ελέγχεται η μόνωση των ενεργών τμημάτων ενός πλήρως 
συναρμολογημένου κιβωτίου. 
Κατά την δοκιμή  εφαρμόζεται τάση εναλλασσόμενου ρεύματος 50 Ηz, 2.5 kV  επί 1 min, ως 
εξής: 

- μεταξύ κάθε φάσης αφενός και των υπολοίπων φάσεων και του ουδετέρου αφετέρου (Οι 
υπόλοιπες φάσεις και ο ουδέτερος είναι συνδεδεμένα  μεταξύ τους και προς τη γείωση 
του κιβωτίου). 

- μεταξύ του ουδετέρου αφενός  και των  φάσεων αφετέρου (Οι  φάσεις  είναι συνδεδεμένες  
μεταξύ τους και προς τη γείωση του κιβωτίου). 

- μεταξύ όλων των φάσεων και του ουδετέρου, αφού συνδεθούν μεταξύ τους, αφενός, και 
της γης αφετέρου. 

 
Για τις συμπληρωματικές συνθήκες της δοκιμής ισχύουν οι απαιτήσεις των ΕΝ 60269 και HD 
60269-2-1. 
 
6.1.2 Δοκιμές διαπιστώσεως της ποιότητας του υλικού κατασκευής του κιβωτίου 
 
Οι δοκιμές που αναφέρονται στην συνέχεια θα γίνουν σύμφωνα με τις πιο κάτω αναφερόμενες 
παραγράφους της  Προδιαγραφής ΔΕΗ ΗΚ 05.14/28.05.91: 

- Δοκιμή αντοχής χωρίς παραμόρφωση σε θερμάνσεις –ψύξεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 6.2.1.1. 

- Δοκιμή αναφλεξιμότητας σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1.3. 
- Δοκιμή σε επίδραση ασθενών οξέων, αλκαλίων, θαλασσινού νερού,  οργανικών 

διαλυτών σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1.4. 
- Δοκιμή απορροφητικότητας νερού σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1.5. 
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- Δοκιμή πτώσης σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1.7. 
- Χημική πιστοποίηση του συνθετικού υλικού σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1.9. 

 
6.1.3 Δοκιμή μηχανικής αντοχής των επαφών του κιβωτίου 
 
Η δοκιμή αυτή περιλαμβάνει 100 χειρισμούς (εισαγωγές – εξαγωγές του ελάσματος 
γεφύρωσης  στη βάση ασφάλειας) σε κάθε βάση ασφάλειας. 
 
Μετά την εκτέλεση της δοκιμής όλα τα τμήματα του κιβωτίου καθώς και οι επιφάνειες επαφής 
των βάσεων ασφαλειών θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μην παρουσιάζουν 
ασυνήθιστη φθορά. 
 
6.1.4 Δοκιμή στεγανότητας του κιβωτίου 
 
Με την δοκιμή αυτή ελέγχεται η στεγανότητα σε υδροστατική πίεση, με εμβάπτιση 
συναρμολογημένου κιβωτίου μέσα σε νερό ύψους 1.5 m πάνω από το ανώτερο σημείο του 
καλύμματος επί 24 ώρες. 
Το κιβώτιο θα είναι πλήρως συναρμολογημένο. 
Τα  άκρα των καλωδίων του κιβώτιου  θα στερεώνονται στον πυθμένα της δεξαμενής με την 
βοήθεια κολάρων από το ακραίο σημείο εισόδου των καλωδίων στο κιβώτιο.  
 
6.1.5 Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας του κιβωτίου 
 
Η δοκιμή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα EN 60269 και ΗD 60269-2-
1. 
Στους ακροδέκτες  του κιβωτίου ζεύξης  δυο διευθύνσεων και στους ακροδέκτες δυο τυχαίων 
διευθύνσεων κιβωτίων ζεύξης τεσσάρων διευθύνσεων (στη περίπτωση που το δοκίμιο είναι 
κιβώτιο τεσσάρων διευθύνσεων)  θα συνδέονται δύο καλώδια XLPE 3X150 mm2 Al +50 mm2 
Cu .  
Τα κιβώτια θα συναρμολογούνται πλήρως ( τοποθέτηση μονωτικής μάζας, τοποθέτηση 
θερμοσυστελλόμενων σωλήνων, τοποθέτηση ελασμάτων γεφύρωσης βάσεων ασφαλειών, 
κλπ). 
Κάθε φάση θα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα 280 Α επί 6 ώρες. Ανά 30 λεπτά θα 
λαμβάνονται ενδείξεις της θερμοκρασίας από θερμοστοιχεία τοποθετημένα στον 
περιβάλλονται χώρο που πραγματοποιείται η δοκιμή μακριά από πηγές θερμότητας (π.χ. 
μακριά από το δοκίμιο) και στις εξής θέσεις των διευθύνσεων που τροφοδοτούνται: 

- στις επαφές των βάσεων ασφαλειών  
- στους ακροδέκτες των φάσεων 
- στο καλώδιο (σε έναν αγωγό φάσης σε θέση έξω από το κιβώτιο) 
- στον αέρα εντός του κιβωτίου ( σε θέση πλησίον του άνω μέρους – καλύμματος του 

κιβωτίου) 
Στην αίθουσα δοκιμών δεν θα υπάρχουν ρεύματα αέρα. 
 
Οι ανυψώσεις της θερμοκρασίας, που θα μετρηθούν, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές που 
αναφέρονται στο IEC 269 EN 60269 και στο HD 60269-2-1. 
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6.1.6 Δοκιμή αντοχής του κιβωτίου σε βραχυκύκλωμα  
 
Στους ακροδέκτες   του κιβωτίου ζεύξης  (δοκιμίου) θα συνδέονται  καλώδια XLPE 3X150 mm2 
Al +50 mm2 Cu.  
Τα κιβώτια θα συναρμολογούνται πλήρως ( τοποθέτηση μονωτικής μάζας, τοποθέτηση 
θερμοσυστελλόμενων σωλήνων, τοποθέτηση ελασμάτων γεφύρωσης βάσεων ασφαλειών, 
κλπ). 
Θα εκτελείται μια δοκιμή σε κάθε ζεύγος καλωδίων που διασυνδέεται μέσω του κιβωτίου. 
Η δοκιμή περιλαμβάνει την εφαρμογή ρεύματος βραχυκυκλώματος  μεταξύ δυο γειτονικών 
αγωγών φάσεων του καλωδίου εισόδου. Για την δοκιμή αυτή οι φάσεις και ο ουδέτερος του 
καλωδίου εξόδου βραχυκυκλώνονται. Η rms τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώματος θα είναι 24 
kA και η τιμή κορυφής 48 kA. Η φάση στην οποία θα διοχετευτεί το ρεύμα βραχυκυκλώματος 
θα προστατεύεται με ασφάλεια ονομαστικής έντασης 315 Α.  
 
Μετά την δοκιμή δεν πρέπει να παρατηρηθεί παραμόρφωση ή καταστροφή υλικών στο 
κιβώτιο. Τα ελατηριωτά τμήματα των επαφών πρέπει να διατηρούν την ελαστικότητά τους και 
οι πιέσεις των επαφών να μην έχουν χαλαρώσει. 
 
6.1.7 Δοκιμές τύπου των βάσεων ασφαλειών 
 
Σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή ΔΕΗ ΔΚΣΔ-286/01.03.04. 
  
 
6.2 Δοκιμές σειράς  
 
6.2.1 Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος 
 
Ο έλεγχος αυτός  έχει σκοπό την διαπίστωση κατασκευαστικών ατελειών και θα περιλαμβάνει: 

- οπτικό έλεγχο των υλικών (για την διαπίστωση εμφανών ατελειών π.χ. ύπαρξης 
πόρων στο κύριο σώμα ή στο κάλυμμα) 

- έλεγχο διαστάσεων (κιβωτίου, βάσεων ασφαλειών, κλπ.) 
- έλεγχο  εξαρτημάτων ( για την διαπίστωση εάν περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία 

κύρια και συμπληρωματικά υλικά της παραγράφου 5 της παρούσας Τεχνικής 
Περιγραφής)  

- έλεγχο προσαρμογής των δύο μερών του κυρίου σώματος μεταξύ τους, του 
καλύμματος επί του κύριου σώματος, καθώς και του καλύμματος του πεζοδρομίου επί 
του πλαισίου του. 

- έλεγχο  λειτουργίας της διάταξης ασφάλισης του καλύμματος του κιβωτίου 
 

6.2.2 Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής του κιβωτίου 
 
Θα πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.1.1 αλλά σε μη 
συναρμολογημένο κιβώτιο (χωρίς τα καλώδια και την μονωτική μάζα). 
 
6.3 Δοκιμές αποδοχής  
 
Από κάθε παρτίδα προς παράδοση θα λαμβάνεται δείγμα στο οποίο θα εκτελούνται οι εξής 
δοκιμές αποδοχής: 
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- οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος (όπως στην παρ. 6.2.1) 
- δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής  (όπως στην παρ. 6.1.1) 
- δοκιμή μηχανικής αντοχής  των επαφών (όπως στην παρ. 6.1.3 με την διαφορά ότι οι  

χειρισμοί κάθε ελάσματος θα είναι 20) 
 
Το πρόγραμμα δειγματοληψίας θα είναι το εξής: Διπλή δειγματοληψία, Στάθμη ειδικού ελέγχου 
S4 και ΑΣΠ(ΑQL)=2.5%, σύμφωνα με την Προδιαγραφή  ΔΕΗ ΤΚ 02.01/11.11.87. 
 
 
7 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Στο κάλυμμα του κιβωτίου θα υπάρχει ανάγλυφη επισήμανση με τα εξής στοιχεία: 
1. Σήμα «ΔΕΗ» 
2. Επισήμανση  «ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ» 
3. Πλήθος διευθύνσεων,  πχ  2 διευθύνσεων 
4. Επωνυμία ή σήμα κατασκευαστή 
5. Αριθμός σύμβασης 
 
Στο κάλυμμα του πεζοδρομίου  θα υπάρχει ανάγλυφη επισήμανση με τα εξής στοιχεία: 
1. Σήμα «ΔΕΗ» 
2. Επισήμανση  «ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ» 
 
8 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Τα κιβώτια ζεύξης ΧΤ θα είναι συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις και η 
φθορά τους κατά την μεταφορά.  
Οι πλήρεις απαρτίες κιβωτίων ζεύξης ΧΤ, εκτός των πλαισίων και των καλυμμάτων 
πεζοδρομίου και της μονωτικής μάζας, θα είναι συσκευασμένες σε ξύλινα σκελετοκιβώτια ανά 
δύο για κιβώτια δύο διευθύνσεων και ανά ένα για κιβώτια τεσσάρων διευθύνσεων. Στα 
σκελετοκιβώτια θα περιέχονται  και τα εξαρτήματα, που δεν είναι προσαρτημένα στο κιβώτιο, 
συσκευασμένα μέσα σε πλαστικούς σάκους και μέσα σε χαρτοκιβώτια(Τα υπόψη εξαρτήματα 
κάθε κιβωτίου ζεύξης θα περιέχονται σε ξεχωριστό χαρτοκιβώτιο).  
Η μονωτική μάζα που αντιστοιχεί σε ένα κιβώτιο ζεύξης θα είναι συσκευασμένη σε ιδιαίτερο    
λευκοσιδηρό κιβώτιο. 
 
Σε κάθε σκελετοκιβώτιο θα υπάρχει μεταλλική ανάγλυφη πινακίδα στην οποία θα 
αναγράφονται τα εξής: 
1. Επωνυμία κατασκευαστή 
2. Αριθμός και ημερομηνία σύμβασης  
3. Είδος και ποσότητα των υλικών (πχ υπόγεια κιβώτια ζεύξης καλωδίων ΧΤ δύο ή 

τεσσάρων διευθύνσεων από συνθετικό υλικό, τεμ. 2 ή 1) 
 
Πάνω σε κάθε χαρτοκιβώτιο συσκευασίας των εξαρτημάτων θα υπάρχει χάρτινη πινακίδα 
στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 
1. Επωνυμία κατασκευαστή 
2. Αριθμός και ημερομηνία σύμβασης  
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3. Γενική περιγραφή των υλικών και ακριβής τους ποσότητα (πχ παρελκόμενα εξαρτήματα 
υπογείου κιβωτίου ζεύξης καλωδίων ΧΤ δύο ή τεσσάρων διευθύνσεων: α) πλεξούδα 
γείωσης του μολύβδινου μανδύα καλωδίων χάρτου -  τεμάχια 2 ή 4, β).. ,κλπ) 

 
Σε κάθε μονάδα συσκευασίας (λευκοσιδηρό κιβώτιο) της μονωτικής μάζας θα αναγράφονται : 
η επωνυμία του κατασκευαστή , ο αριθμός συμβάσεως, “μονωτική μάζα ΧΤ για την πλήρωση 
των κιβωτίων ζεύξης ΧΤ δύο ή τεσσάρων διευθύνσεων με συνθετικό περίβλημα” και το καθαρό 
βάρος της συσκευασίας σε kg. 
 
 
 
9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  - ΣΧΕΔΙΑ 
 
9.1 Κατάλογος παραρτημάτων 
 
9.1.1 Παράρτημα Α 
 
Στοιχεία που θα υποβάλλονται με την προσφορά. 
 
9.2 Κατάλογος σχεδίων 
 
9.2.1 Σχέδιο 1 – Εγκατάσταση κιβωτίου ζεύξης ΧΤ 
 
9.2.2 Σχέδιο 2  – Διάταξη ασφάλισης κιβωτίου ζεύξης ΧΤ 
 
9.2.3 Σχέδιο 3 – Ηλεκτρική συνδεσμολογία και διάταξη εισόδου καλωδίων κιβωτίων 

ζεύξης ΧΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Α.1    Ο οίκος θα υποβάλει με την προσφορά του σχέδια του προσφερόμενου  κιβωτίου  όπου 
θα εμφανίζεται η γενική διάταξη, οι διαστάσεις, τα πάχη των τοιχωμάτων,  τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται κλπ. 
 
    Συγκεκριμένα θα υποβάλλονται τα εξής σχέδια :  
  (1)  Σχέδιο γενικής διάταξης του κιβωτίου 
  (2)  Σχέδιο κάτω τμήματος κυρίου σώματος  
  (3)  Σχέδιο άνω τμήματος κυρίου σώματος  
  (4)  Σχέδιο μονωτικού διαχωριστικού φάσεων  
  (5)  Σχέδιο μαντεμένιας πλάκας (εάν προσφέρεται) 
  (6)  Σχέδιο καλύμματος κιβωτίου  
  (7)  Σχέδιο πλαισίου πεζοδρομίου 
  (8)  Σχέδιο καλύμματος πεζοδρομίου 
  (9)  Σχέδιο διάταξης ασφάλισης προσπέλασης  
 
 
A.2    Επιπλέον θα υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένος ο ακόλουθος πίνακας: 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

1. Συνδεόμενα  Καλώδια    

α) Τύποι καλωδίων όπως στην παρ. 5.2 της 
παρούσας ΤΠ 

 

β) Τρόπος συγκράτησης 
καλωδίων 

όπως στην παρ. 5.3.2. της 
παρούσας ΤΠ 

 

2. Βάσεις ασφαλειών - Ελάσματα 
γεφύρωσης - Μονωτικές λαβές 
χειρισμών 

  

 α) Κανονισμοί  T.Π. 298/01.03.04  
β) Μονωτικό Υλικό   Κεραμικός  Στεατίτης ή 

DUROPLAST/ 
THERMOPLAST    

 

γ) Διάταξη Βάσεων  διαμήκης   
3. Υλικά/ Κατεργασίες    
α) Κελύφη  Πολυεστέρας ενισχυμένος με 

υαλόνημα -(τύπος SMC 
περιεκτικότητα σε υαλόνημα  
30% τουλάχιστον) 

 

β) Μονωτικό μείγμα  GR 209 τύπος ΙΙ  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

γ) Υλικό μονωτικού διαχωριστικού 
φάσεων 

  

δ) Θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες 
φάσεων και ουδετέρου  

  

ε) Κοχλίες    
στ) Συνδετήρες γείωσης  όπως στην παρ. 5.3.7 της 

παρούσας ΤΠ 
 

ζ) Αντιδιαβρωτική επικάλυψη 
μαντεμένιας πλάκας 

  

η) Παρέμβυσμα μεταξύ πάνω και 
κάτω τμήματος κυρίου σώματος 

  

4. Επισήμανση Φάσεων  όπως στην παρ. 5.4 της 
παρούσας ΤΠ  

 

5. Συνθήκες Λειτουργίας  όπως στην παρ. 3.2 της 
παρούσας ΤΠ 

 

6. Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού 
συστήματος για το οποίο 
σχεδιάσθηκε το κιβώτιο  

Τριφασικό 50 Hz, με 
γειωμένο ουδέτερο κόμβο, 
230/400 V  

 

7. Αντοχή σε βραχυκύκλωμα  θερμικό:  24  kΑ rms, χρόνος 
λειτουργίας ασφάλειας 315 Α 
δυναμικό :48 kΑ rms 

 

8. Διηλεκτρική αντοχή  2,5 ΚV rms, 1 min  

9. Ονομαστική ένταση συνεχούς 
λειτουργίας 

315 Α  

10. Στεγανότητα  Στεγανότητα για 
Υδροστατική Πίεση  1,5 m 

Η2Ο επί 24h 

 

11. Βάρος κιβωτίου ζεύξης χωρίς 
την μονωτική μάζα πλήρωσης και 
την μαντεμένια πλάκα 

  

12. Βάρος μαντεμένιας πλάκας   

13.  Βάρος μονωτικής μάζας σε 
συναρμολογημένο κιβώτιο 

  

14. Συσκευασία  όπως παρ. 8 της παρούσας 
Τ.Π. 

 

15. Επισήμανση Κιβωτίου  όπως παρ. 7 της παρούσας 
Τ.Π. 

 

16. Εγγύηση  1 έτος   

 
 
 

 



 17 

A.3   Επιπρόσθετα θα υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένος ο ακόλουθος  πίνακας  στον 
οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των κύριων και συμπληρωματικών                                 
υλικών αναλυτικά:  
 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΔΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

1. Κάτω τμήμα κυρίου σώματος  τεμ.1 τεμ.1   

2. Άνω τμήμα κυρίου σώματος  τεμ.1 τεμ.1   

3. Κοχλίες, περικόχλια κλπ  
συγκράτησης (πλήθος και μέγεθος) 

    

4. Κολάρα στερέωσης των καλωδίων τεμ.2 τεμ.4   

5. Κοχλιοτομημένα στελέχη , 
κοχλιωτά βύσματα για την ασφάλιση 
του καλύμματος  

τεμ.2 τεμ.4   

6. Βάσεις ασφαλειών, ελάσματα 
γεφύρωσής τους. 

τεμ.4 τεμ.16   

7. Κοχλίες των ακροδεκτών των 
βάσεων ασφαλειών 

τεμ. 8 τεμ. 24   

8. Κοχλίες στερέωσης των βάσεων 
ασφαλειών  

τεμ. 8 τεμ. 32   

9. Κοχλίες ασφάλισης του  ελάσματος 
γεφύρωσης του ουδετέρου 

τεμ.2 τεμ.8   

10. Συνδετήρες γείωσης και 
παρελκόμενά τους  

τεμ.2 τεμ.4   

11. Εύκαμπτες πλεξούδες γεφύρωσης 
των συνδετήρων γείωσης με τους 
μολύβδινους μανδύες καλωδίων 
χάρτου 

τεμ.2 τεμ.4   

12. Ελάσματα γεφύρωσης των 
συνδετήρων γείωσης με την βάση 
ασφάλειας του ουδετέρου 

τεμ.2 τεμ.4   

13.  Έλασμα γεφύρωσης των 
συνδετήρων γείωσης μεταξύ τους 

τεμ.1 τεμ.3   

14. Ζυγοί Διασύνδεσης των τριών 
φάσεων και του ουδετέρου. 

- τεμ. 4   

15.  Εύκαμπτη πλεξούδα γεφύρωσης 
της μαντεμένιας πλάκας με τον 
συνδετήρα γείωσης όπου απαιτείται 

τεμ.1 τεμ. 1   

16.  Διαχωριστήρας βάσεων 
ασφαλειών 

τεμ.1 τεμ.1   
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΔΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

17. Κάλυμμα κιβωτίου τεμ.1 τεμ.1   

18. Μονωτικές λαβές χειρισμού  20% της 
ποσότητα
ς των 
Κιβωτίων  

20% της 
ποσότητας 
των 
Κιβωτίων  

  

19. Πλαίσιο πεζοδρομίου τεμ. 1 τεμ. 1   

20. Κάλυμμα πεζοδρομίου  τεμ. 1 τεμ. 1   

21. Βάρος λευκοσιδηρού δοχείου με μάζα 
πληρώσεως  (μικτό και καθαρό) 

             -              - (σε kg) (σε kg) 

22. α) Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας  
         35/12x250 mm 

 τεμ. 6 τεμ.12   

      β) Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας  
          25/8x250  mm 

τεμ. 2 τεμ.4   

23. Ελαστική ταινία για στεγανοποίηση 
στις εισόδους των καλωδίων  

 10cm x 
1mm x l 

10cm x 
1mm x l 

(να δοθεί 
το  l σε m ) 

(να δοθεί το  
l σε m ) 

24. Μαντεμένια πλάκα όπου απαιτείται τεμ. 1 τεμ. 1   

25.  Χαρτόνι για υποβοήθηση στη 
πλήρωση του κιβωτίου με μονωτική μάζα 

τεμ. 1 τεμ. 1   
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ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

(A.T. 3318 έως και 3321 και 3350 έως και 3375) 

 

(Σημείωση: Για την περιγραφή των ειδών ανά α/α καθώς και για τη συγκρότηση των 

υλικών σε απαρτίες, βλ. συνημμένο πίνακα 1 στο τέλος του παρόντος Φύλλου τεχνικών 

παρατηρήσεων) 

 

 

1. Είδη με α/α 3, 4, 5, 6, 9 και 10 – Τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ 

εξωτερικού & εσωτερικού χώρου και μονοπολικά ακροκιβώτια ΜΤ 

 

1.1. Γενική παρατήρηση 

 

Τα είδη με α/α 3, 4, 5, 6, 9 και 10 (τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ και 

μονοπολικά ακροκιβώτια ΜΤ) είναι αποδεκτό, εναλλακτικά, να κατασκευάζονται με 

ενσωματωμένους ορισμένους από τους προδιαγραφόμενους θερμοσυστελλόμενους 

σωλήνες σε έναν ενιαίο σωλήνα, ως εξής: 

 Είτε με τους σωλήνες α. Εξομάλυνσης ηλεκτρικού πεδίου και β. Εξωτερικής 

προστασίας φάσεως ενσωματωμένους σε έναν (1) ενιαίο σωλήνα 

 Είτε με τους σωλήνες α. Εξομάλυνσης ηλεκτρικού πεδίου, β. Εξωτερικής 

προστασίας φάσεως και γ. Στεγανοποίησης ακροδέκτη ενσωματωμένους σε έναν 

(1) ενιαίο σωλήνα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι ο ενιαίος σωλήνας να είναι 

λειτουργικά απολύτως ισοδύναμος με τους σωλήνες που ενσωματώνει. 

 

1.2. Είδη με α/α 3 και 4 – Τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ εξωτερικού 

χώρου 

 

1.2.1. Τα είδη με α/α 3 και 4 (τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ εξωτερικού χώρου) 

θα διαθέτουν τρείς (3) διμεταλλικούς ακροδέκτες βαθείας συμπίεσης για τους 

αγωγούς φάσεων διατομής 240 mm2 και έναν (1) διμεταλλικό ακροδέκτη βαθείας 

συμπίεσης για τον αγωγό γης διατομής 25 mm2 (είδη 3β και 4β) και όχι τέσσερις 

ακροδέκτες αλουμινίου, όπως προβλέπεται από την παρ. 5.6 της Τεχνικής 

Περιγραφής ΔΚΣΔ-184/11.06.04.  

Οι διμεταλλικοί ακροδέκτες θα είναι της μορφής «αλουμίνιο σε χαλκό», 

κατάλληλοι για σύνδεση με ακροδέκτες χαλκού. Θα είναι κατασκευασμένοι με τη 

μέθοδο της μοριακής διαχύσεως (οι διμεταλλικές ροδέλες επαφής αποκλείονται), 

με τη διμεταλλική επαφή να καλύπτεται πλήρως από το θερμοσυστελλόμενο υλικό. 

 

1.2.2. Προκειμένου οι συνθήκες πραγματοποίησης των δοκιμών θερμικού 

βραχυκυκλώματος στη θωράκιση και στον αγωγό (παρ. 6.2.1 της Τεχνικής 

Περιγραφής ΔΚΣΔ-184/11.06.04, σειρά δοκιμών Α2 σύμφωνα με τον πίνακα 4 του 

HD 629.1) να προσομοιάζουν στην πράξη, οι υπόψη δοκιμές θα 

πραγματοποιούνται ως εξής: 

Μεταξύ της εξόδου της διάταξης δοκιμής και κάθε μονοπολικού τερματισμού, θα 

παρεμβάλλεται τεμάχιο αγωγού 95 mm2 Cu (KY 410000301) ή μονοπολικού 

καλωδίου 150 mm2 Cu (ΚΥ 41100369), μήκους 0,5 – 1 m περίπου, το οποίο θα 

φέρει στο ένα άκρο του συμπιεσμένο ακροδέκτη χαλκού εξαγωνικής συμπίεσης, 

για διατομή αγωγού 95 mm2 (KY 430017779) ή για διατομή αγωγού 150 mm2 (KY 

430017720), αντίστοιχα. Ο παραπάνω ακροδέκτης θα κοχλιώνεται με τον 

διμεταλλικό ακροδέκτη του μονοπολικού τερματισμού.   

 

1.3. Είδος με α/α 9 – Τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ εσωτερικού χώρου 

 

Το είδος με α/α 9 (τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ εσωτερικού χώρου) θα 

διαθέτει, πέραν των διμεταλλικών ακροδεκτών βαθείας συμπίεσης για τους αγωγούς 
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φάσεων διατομής 240 mm2 που προβλέπονται από την παρ. 5.6 της Τεχνικής 

Περιγραφής ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και έναν (1) διμεταλλικό ακροδέκτη βαθείας 

συμπίεσης για τον αγωγό γης διατομής 25 mm2 (είδος 6β). 

Για τους διμεταλλικούς ακροδέκτες ισχύουν οι απαιτήσεις της πιο πάνω παραγράφου 

1.2.1. 

 

2. Είδος με α/α 7 – Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ40/20 mm στεγανοποίησης 

άκρου φάσεως για συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x50 mm2 Al + 50 mm2 St 

 

2.1. Το επιστόμιο θα έχει εσωτερική επίστρωση από κατάλληλη κόλλα και θα είναι 

εσωτερικής διαμέτρου 40 mm (πριν από τη θερμοσυστολή) και 20 mm (μετά την 

ελεύθερη θερμοσυστολή). Θα έχει μήκος 120 mm, περίπου. 

Είναι δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να γίνουν αποδεκτές 

μικρής σημασίας αποκλίσεις από τις πιο πάνω αναφερόμενες διαστάσεις, με την 

προϋπόθεση ότι υποβάλλεται πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και ότι το 

προσφερόμενο υλικό δεν είναι υποδεέστερο από το προδιαγραφόμενο.  

 

2.2. Το επιστόμιο θα είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση των άκρων φάσεων του 

Συνεστραμμένου Καλωδίου ΜΤ 3x50 mm2 Al + 50 mm2 St, κατασκευασμένου 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-182/15.11.94 + Συμπλήρωμα Νο 

1/14.03.02 (CENELEC HD 620 – 5P). 

 

2.3. Το επιστόμιο, καθώς και η θερμοπλαστική συγκολλητική ουσία (κόλλα) που φέρει 

εσωτερικά, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό το οποίο να ανθίσταται 

στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία και να μην επιτρέπει την 

είσοδο σε υγρασία και σε διαβρωτικά υγρά καθώς και να μην επηρεάζεται από λάδια 

και διαλυτικά υγρά. Τα χαρακτηριστικά αυτά του υλικού καθώς και οι Κανονισμοί 

βάσει των οποίων έχουν ελεγχθεί θα πρέπει να καθορίζονται και να αναφέρονται στα 

τεχνικά φυλλάδια της προσφοράς. 

 

2.4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

2.4.1. Το υλικό θα συσκευάζεται ανά 10 τεμάχια σε νάιλον ανθεκτικές και διαφανείς 

σακούλες. Είκοσι (20) σακούλες όπως παραπάνω θα συσκευάζονται σε ανθεκτικό 

χαρτοκιβώτιο. 

 

2.4.2. Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα παραδίδονται συσκευασμένα σε παλέτες EU 

(«ευρωπαλέτες»). 

 

3. Είδος με α/α 8 – Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ50/30 mm στεγανοποίησης 

άκρου φάσεως για συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x150 mm2 Al + 50 mm2 St 

 

3.1. Το επιστόμιο θα έχει εσωτερική επίστρωση από κατάλληλη κόλλα και θα είναι 

εσωτερικής διαμέτρου 50 mm (πριν από τη θερμοσυστολή) και 30 mm (μετά την 

ελεύθερη θερμοσυστολή). Θα έχει μήκος 120 mm περίπου. 

Είναι δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να γίνουν αποδεκτές 

μικρής σημασίας αποκλίσεις από τις πιο πάνω αναφερόμενες διαστάσεις, με την 

προϋπόθεση ότι υποβάλλεται πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και ότι το 

προσφερόμενο υλικό δεν είναι υποδεέστερο από το προδιαγραφόμενο.  

 

3.2. Το επιστόμιο θα είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση των άκρων φάσεων του 

Συνεστραμμένου Καλωδίου ΜΤ 3x150 mm2 Al + 50 mm2 St, κατασκευασμένου 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-182/15.11.94 + Συμπλήρωμα Νο 

1/14.03.02 (CENELEC HD 620 – 5P). 

 

3.3. Το επιστόμιο, καθώς και η θερμοπλαστική συγκολλητική ουσία (κόλλα) που φέρει 

εσωτερικά, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό το οποίο να ανθίσταται 
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στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία και να μην επιτρέπει την 

είσοδο σε υγρασία και σε διαβρωτικά υγρά καθώς και να μην επηρεάζεται από λάδια 

και διαλυτικά υγρά. Τα χαρακτηριστικά αυτά του υλικού καθώς και οι Κανονισμοί 

βάσει των οποίων έχουν ελεγχθεί θα πρέπει να καθορίζονται και να αναφέρονται στα 

τεχνικά φυλλάδια της προσφοράς. 

 

3.4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

3.4.1. Το υλικό θα συσκευάζεται ανά 10 τεμάχια σε νάιλον ανθεκτικές και διαφανείς 

σακούλες. Είκοσι (20) σακούλες όπως παραπάνω θα συσκευάζονται σε ανθεκτικό 

χαρτοκιβώτιο. 

 

3.4.2. Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα παραδίδονται συσκευασμένα σε παλέτες EU 

(«Ευρωπαλέτες»). 

 

4. Είδος με α/α 10 – Ακροκιβώτιο θερμοσυστελλόμενο εσωτερικού χώρου 20 kV 

για μονοπολικό καλώδιο XLPE 1x50 mm2 - 1x95 mm2 

 

4.1. Το ακροκιβώτιο θα είναι καθ’ όλα σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή GR-

277/01.10.84 (Τύπος ΑΣΘ για καλώδια NA2XSY, τύπος τερματισμού III & III E), 

εκτός από τις απαιτήσεις δοκιμών οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την επόμενη παρ. 

4.2. 

 

4.2. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Οι δοκιμές θα διεξάγονται σε καινούργια ακροκιβώτια που θα είναι 

συναρμολογημένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, με τον 

προβλεπόμενο τρόπο εγκατάστασής τους στο δίκτυο. 

 

4.2.1. Δοκιμές Τύπου (Type tests) 

 

4.2.1.1. Οι δοκιμές εκτελούνται στην αρχή μίας Σύμβασης, προτού ο κατασκευαστής 

αρχίσει τη συνεχή παραγωγή του υλικού, με σκοπό να αποδειχθεί η συμμόρφωσή 

του με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επανάληψη μέρους ή συνόλου 

των δοκιμών τύπου κατά τις τμηματικές παραδόσεις των υλικών ή ανεξάρτητα 

από αυτές, με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι οι απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτές 

τις δοκιμές εξακολουθούν να ικανοποιούνται. 

Επίσης, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., είναι δυνατό να γίνουν 

αποδεκτά πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσης δοκιμών τύπου από εργαστήριο 

δοκιμών της εγκρίσεώς της. 

 

4.2.1.2. Οι σειρές δοκιμών (test sequences), το πλήθος των δειγμάτων, η διάταξη κάθε 

δοκιμής και οι απαιτήσεις αυτών θα είναι σύμφωνα με το CENELEC HD 629.1 

S2:2006+A2:2008, Πίνακες 3 και 11 (χαρακτηριστική τάση 12/20 (24) kV) και 

Σχέδιο 1 (τριφασικό σύστημα), Σειρές δοκιμών Α1 έως και Α3 (εξαιρουμένης της 

δοκιμής Dynamic short circuit, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής Examination). 

Οι μέθοδοι των δοκιμών θα είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 

61442:2005. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εξέταση και έλεγχο των δοκιμίων (examination), τα 

δοκίμια θα ανοίγονται από τους πόλους των καλωδίων και θα εξετάζεται η 

κατάσταση στο εσωτερικό τους. Τα δοκίμια δεν πρέπει να εμφανίζουν ρωγμές, 

σχισμές, διατρήσεις, διασπάσεις ή ασυνέχειες. 

 

4.2.2. Δοκιμές αποδοχής (Παραλαβής) 

 

4.2.2.1. Πρώτη τμηματική παραλαβή υλικού 
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Κατά την πρώτη τμηματική παραλαβή μιας Σύμβασης, θα γίνεται τυχαία επιλογή 

δύο (2) δειγμάτων από κάθε είδος της Σύμβασης, για οπτικό έλεγχο της 

επισήμανσης, της πληρότητας και των διαστάσεων των εξαρτημάτων της 

απαρτίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής GR-277/01.10.84 και 

της Σύμβασης. 

Στο ένα από τα δύο δείγματα, θα γίνεται πλήρης ελεύθερη θερμοσυστολή (χωρίς 

καλώδιο) των εξαρτημάτων της απαρτίας, με την επίδραση θερμότητας. Το 

δεύτερο δείγμα θα συναρμολογείται με το καλώδιο για το οποίο προορίζεται, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Και στα δύο δείγματα θα μετρούνται 

οι διαστάσεις των εξαρτημάτων της απαρτίας (μήκη, διάμετροι, πάχη) πριν και 

μετά τη θερμοσυστολή. Οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

προβλεπόμενες από την Προδιαγραφή GR-277/01.10.84 και τη Σύμβαση. 

 

4.2.2.2. Επόμενες τμηματικές παραλαβές υλικού 

Στις επόμενες τμηματικές παραδόσεις, θα λαμβάνεται τυχαία ένα (1) δείγμα από 

κάθε είδος της Σύμβασης, για οπτικό έλεγχο όπως και κατά την πρώτη τμηματική 

παράδοση, καθώς και για σύγκριση με το υλικό της πρώτης τμηματικής 

παράδοσης. 

Στο δείγμα αυτό, θα γίνεται πλήρης ελεύθερη θερμοσυστολή (χωρίς καλώδιο) 

των εξαρτημάτων της απαρτίας, με την επίδραση θερμότητας, και θα μετρούνται 

οι διαστάσεις των εξαρτημάτων της απαρτίας (μήκη, διάμετροι, πάχη) πριν και 

μετά τη θερμοσυστολή. Οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

προβλεπόμενες από την Προδιαγραφή GR-277/01.10.84 και από τη Σύμβαση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Είναι δυνατό, κατά την κρίση του αρμόδιου Επιθεωρητή της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (όπως έχει ήδη αναφερθεί και πιο πάνω), να απαιτηθεί η εκτέλεση 

μέρους ή του συνόλου των Δοκιμών Τύπου σε οποιαδήποτε τμηματική παραλαβή. 

 

4.3. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 4.2.1. 

 

4.4. Τα χαρτοκιβώτια στα οποία συσκευάζονται οι απαρτίες των τριπολικών τερματισμών 

(βλ. παρ. 5.1 της Προδιαγραφής GR-277/01.10.84) θα παραδίδονται συσκευασμένα 

σε παλέτες EU («ευρωπαλέτες»). 

 

4.5. Συνιστάται η συμμόρφωση των επί μέρους υλικών της προσφερόμενης απαρτίας με 

τις διαστασιακές απαιτήσεις των σχεδίων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Είναι όμως 

δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να γίνουν αποδεκτές μικρής 

σημασίας διαστασιακές αποκλίσεις με απαραίτητους όρους: 

 Πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 Ο τερματισμός να μην είναι υποδεέστερος από τον προδιαγραφόμενο. 

 

5. Είδος με α/α 13 – Ευθεία σύνδεση από θερμοσυστελλόμενο υλικό για 

συνδέσεις μεταξύ υπογείων καλωδίων ΧΤ με συνθετική μόνωση XLPE 

 

5.1. Το υλικό θα είναι καθ’ όλα σύμφωνο με τον ΤΥΠΟ Ι της Τεχνικής Προδιαγραφής 

ΕΚ 03.38/02.06.92, εκτός από τις απαιτήσεις δοκιμών οι οποίες θα είναι σύμφωνες 

με την επόμενη παρ. 5.2. 

 

5.2. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Οι δοκιμές θα διεξάγονται σε καινούργιες ευθείες συνδέσεις που θα είναι 

συναρμολογημένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, με τον 

προβλεπόμενο τρόπο εγκατάστασής τους στο δίκτυο. 

 

5.2.1. Δοκιμές Τύπου (Type tests) 
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5.2.1.1. Οι δοκιμές εκτελούνται στην αρχή μίας Σύμβασης προτού ο κατασκευαστής 

αρχίσει τη συνεχή παραγωγή του υλικού, με σκοπό να αποδειχθεί η 

συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επανάληψη μέρους ή συνόλου 

των δοκιμών τύπου κατά τις τμηματικές παραδόσεις των υλικών ή ανεξάρτητα 

από αυτές, με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι οι απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε 

αυτές τις δοκιμές εξακολουθούν να ικανοποιούνται. 

Επίσης, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., είναι δυνατό να γίνουν 

αποδεκτά πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσης δοκιμών τύπου από εργαστήριο 

δοκιμών της εγκρίσεώς της. 

 

5.2.1.2. Οι σειρές δοκιμών (test sequences), το πλήθος των δειγμάτων, η διάταξη κάθε 

δοκιμής και οι απαιτήσεις αυτών θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 

50393, Πίνακα 3, Σειρές δοκιμών A1 και A2, για τύπο ΙΙΙ συνδέσμου. 

Το πλήθος των δειγμάτων και οι διατομές των συνδεόμενων πόλων θα είναι 

σύμφωνα με τον πίνακα 6a του παραπάνω Προτύπου. 

 

5.2.2. Δοκιμές αποδοχής (παραλαβής) 

 

5.2.2.1. Πρώτη τμηματική παραλαβή υλικού 

Κατά την πρώτη τμηματική παραλαβή μιας Σύμβασης, θα γίνεται τυχαία επιλογή 

δύο (2) δειγμάτων από κάθε είδος της Σύμβασης, για οπτικό έλεγχο της 

επισήμανσης, της πληρότητας και των διαστάσεων των εξαρτημάτων της 

απαρτίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92 και 

της Σύμβασης. 

Στο ένα από τα δύο δείγματα, θα γίνεται πλήρης ελεύθερη θερμοσυστολή (χωρίς 

καλώδιο) των εξαρτημάτων της απαρτίας, με την επίδραση θερμότητας. Το 

δεύτερο δείγμα θα συναρμολογείται με το καλώδιο για το οποίο προορίζεται, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Και στα δύο δείγματα θα μετρούνται 

οι διαστάσεις των εξαρτημάτων της απαρτίας (μήκη, διάμετροι, πάχη) πριν και 

μετά τη θερμοσυστολή. Οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

προβλεπόμενες από την Προδιαγραφή ΕΚ 03.38/02.06.92 και από τη Σύμβαση. 

 

5.2.2.2. Επόμενες τμηματικές παραλαβές υλικού 

Στις επόμενες τμηματικές παραδόσεις, θα λαμβάνεται τυχαία ένα (1) δείγμα από 

κάθε είδος της Σύμβασης, για οπτικό έλεγχο όπως και κατά την πρώτη τμηματική 

παραλαβή, καθώς και για σύγκριση με το υλικό της πρώτης τμηματικής 

παράδοσης. 

Στο δείγμα αυτό, θα γίνεται πλήρης ελεύθερη θερμοσυστολή (χωρίς καλώδιο) 

των εξαρτημάτων της απαρτίας, με την επίδραση θερμότητας, και θα μετρούνται 

οι διαστάσεις των εξαρτημάτων της απαρτίας (μήκη, διάμετροι, πάχη) πριν και 

μετά τη θερμοσυστολή. Οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

προβλεπόμενες από την Προδιαγραφή ΕΚ 03.38/02.06.92 και από τη Σύμβαση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Είναι δυνατό, κατά την κρίση του αρμόδιου Επιθεωρητή της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (όπως έχει ήδη αναφερθεί και πιο πάνω), να απαιτηθεί η εκτέλεση 

μέρους ή του συνόλου των Δοκιμών Τύπου σε οποιαδήποτε τμηματική 

παραλαβή. 

 

5.3. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 5.2.1. 

 

5.4. Στο σχέδιο Νο 2 της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92, ο δείκτης min στη 

διάσταση Dmin ισχύει μόνο για την υποδιάσταση Da και όχι και για την Db. 

 

5.5. Το υλικό θα φέρει σήμα πιστότητας “CE” σύμφωνα με το ΦΕΚ 1425/Β/20.05.16. 
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5.6. Συνιστάται η συμμόρφωση των επί μέρους υλικών της προσφερόμενης απαρτίας με 

τις διαστασιακές απαιτήσεις των σχεδίων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Είναι όμως 

δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να γίνουν αποδεκτές μικρής 

σημασίας διαστασιακές αποκλίσεις με απαραίτητους όρους: 

 Πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 Η σύνδεση να μην είναι υποδεέστερη από την προδιαγραφόμενη. 

 

5.7. ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα χαρτοκιβώτια συσκευασίας των υλικών, σύμφωνα με την παρ. 8.2 της 

Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92, θα παραδίδονται συσκευασμένα σε παλέτες EU 

(«Ευρωπαλέτες»). 

 

6. Είδος με α/α 14 – Ευθεία σύνδεση θερμοσυστελλόμενη μετάβασης ΧΤ 

υπογείου καλωδίου NAKBA με μόνωση χάρτου, σε υπόγειο καλώδιο 

συνθετικής μόνωσης XLPE 

 

6.1. Το υλικό θα είναι καθ’ όλα σύμφωνο με τον ΤΥΠΟ ΙΙ της Τεχνικής Προδιαγραφής 

ΕΚ 03.38/02.06.92, εκτός από τις απαιτήσεις δοκιμών οι οποίες θα είναι σύμφωνα 

με την επόμενη παρ. 6.2. 

 

6.2. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Οι δοκιμές θα διεξάγονται σε καινούργιες ευθείες συνδέσεις που θα είναι 

συναρμολογημένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, με τον 

προβλεπόμενο τρόπο εγκατάστασής τους στο δίκτυο. 

 

6.2.1. Δοκιμές Τύπου (Type tests) 

 

6.2.1.1. Οι δοκιμές εκτελούνται στην αρχή μίας Σύμβασης προτού ο κατασκευαστής 

αρχίσει τη συνεχή παραγωγή του υλικού, με σκοπό να αποδειχθεί η 

συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επανάληψη μέρους ή συνόλου 

των δοκιμών τύπου κατά τις τμηματικές παραδόσεις των υλικών ή ανεξάρτητα 

από αυτές, με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι οι απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε 

αυτές τις δοκιμές εξακολουθούν να ικανοποιούνται. 

Επίσης, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., είναι δυνατό να γίνουν 

αποδεκτά πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσης δοκιμών τύπου από εργαστήριο 

δοκιμών της εγκρίσεώς της. 

 

6.2.1.2. Οι σειρές δοκιμών (test sequences), το πλήθος των δειγμάτων, η διάταξη κάθε 

δοκιμής και οι απαιτήσεις αυτών θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 

50393, Πίνακα 3, Σειρές δοκιμών A1 και A2, για τύπο ΙΙΙ συνδέσμου. 

Το πλήθος των δειγμάτων θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 6a του ίδιου 

Προτύπου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εξέταση και έλεγχο των δοκιμίων (examination), τα 

δοκίμια θα ανοίγονται από τους πόλους των καλωδίων και θα εξετάζεται η 

κατάσταση στο εσωτερικό τους. Τα δοκίμια δεν πρέπει να εμφανίζουν ρωγμές, 

σχισμές, διατρήσεις, διασπάσεις ή ασυνέχειες. 

 

6.2.2. Δοκιμές αποδοχής (παραλαβής) 

 

6.2.2.1. Πρώτη τμηματική παραλαβή υλικού 

Κατά την πρώτη τμηματική παραλαβή μίας Σύμβασης, θα γίνεται τυχαία επιλογή 

δύο (2) δειγμάτων από κάθε είδος της Σύμβασης, για οπτικό έλεγχο της 

επισήμανσης, της πληρότητας και των διαστάσεων των εξαρτημάτων της 

απαρτίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92 και 

της Σύμβασης. 
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Στο ένα από τα δύο δείγματα, θα γίνεται πλήρης ελεύθερη θερμοσυστολή (χωρίς 

καλώδιο) των εξαρτημάτων της απαρτίας, με την επίδραση θερμότητας. Το 

δεύτερο δείγμα θα συναρμολογείται με το καλώδιο για το οποίο προορίζεται, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Και στα δύο δείγματα θα μετρούνται 

οι διαστάσεις των εξαρτημάτων της απαρτίας (μήκη, διάμετροι, πάχη) πριν και 

μετά τη θερμοσυστολή. Οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

προβλεπόμενες από την Προδιαγραφή ΕΚ 03.38/02.06.92 και τη Σύμβαση. 

 

6.2.2.2. Επόμενες τμηματικές παραλαβές υλικού 

Στις επόμενες τμηματικές παραδόσεις, θα λαμβάνεται τυχαία ένα (1) δείγμα από 

κάθε είδος της Σύμβασης, για οπτικό έλεγχο όπως και κατά την πρώτη τμηματική 

παραλαβή, καθώς και για σύγκριση με το υλικό της πρώτης τμηματικής 

παράδοσης. 

Στο δείγμα αυτό, θα γίνεται πλήρης ελεύθερη θερμοσυστολή (χωρίς καλώδιο) 

των εξαρτημάτων της απαρτίας, με την επίδραση θερμότητας, και θα μετρούνται 

οι διαστάσεις των εξαρτημάτων της απαρτίας (μήκη, διάμετροι, πάχη) πριν και 

μετά τη θερμοσυστολή. Οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

προβλεπόμενες από την Προδιαγραφή ΕΚ 03.38/02.06.92 και από τη Σύμβαση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Είναι δυνατό, κατά την κρίση του αρμόδιου Επιθεωρητή της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (όπως έχει ήδη αναφερθεί και πιο πάνω), να απαιτηθεί η εκτέλεση 

μέρους ή του συνόλου των Δοκιμών Τύπου σε οποιαδήποτε τμηματική 

παραλαβή. 

 

6.3. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 6.2.1. 

 

6.4. Στο σχέδιο Νο 2 της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92, ο δείκτης min στη 

διάσταση Dmin ισχύει μόνο για την υποδιάσταση Da και όχι και για την Db. 

 

6.5. Το υλικό θα φέρει σήμα πιστότητας “CE” σύμφωνα με το ΦΕΚ 1425/Β/20.05.16. 

 

6.6. Συνιστάται η συμμόρφωση των επί μέρους υλικών της προσφερόμενης απαρτίας με 

τις διαστασιακές απαιτήσεις των σχεδίων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Είναι όμως 

δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να γίνουν αποδεκτές μικρής 

σημασίας διαστασιακές αποκλίσεις με απαραίτητους όρους: 

 Πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 Η σύνδεση να μην είναι υποδεέστερη από την προδιαγραφόμενη. 

 

7. Είδος με α/α 15 – Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας αποκατάστασης της 

μόνωσης στις συνενώσεις συνεστραμμένων καλωδίων ΧΤ 

 

7.1. Το υλικό θα είναι σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή GR-273/11.02.86, 

Μέρος Γενικών Απαιτήσεων, Μέρος Β, παρ. 5.1.ε και Μέγεθος 1 στο Σχήμα 4 του 

Σχεδίου GR-273B 2/2. 

 

7.2. Ο σωλήνας θα έχει εσωτερική επίστρωση από κόλλα, εσωτερική διάμετρο 25 mm 

(πριν από τη θερμοσυστολή) και 8 mm (μετά την ελεύθερη θερμοσυστολή). 

Είναι δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να γίνουν αποδεκτές 

μικρής σημασίας αποκλίσεις από τις πιο πάνω αναφερόμενες διαστάσεις, με την 

προϋπόθεση ότι υποβάλλεται πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και ότι το 

προσφερόμενο υλικό δεν είναι υποδεέστερο από το προδιαγραφόμενο.  

 

7.3. Θα ισχύουν τα πιστοποιητικά δοκιμών που προσκομίζονται για τα υλικά με α/α 16 

ή/και 17 (Τερματισμοί ΧΤ για σύνδεση υπογείων καλωδίων με δίκτυο εναέριων 

γυμνών αγωγών ή συνεστραμμένων καλωδίων), εφόσον ο θερμοσυστελλόμενος 
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σωλήνας αποκατάστασης της μόνωσης είναι ίδιου τύπου με τους σωλήνες 

προστασίας των υπόψη τερματισμών. 

Εάν δεν προσκομίζονται τα υπόψη πιστοποιητικά ή δεν προσφέρονται τα υλικά με 

α/α 16 ή/και 17 ή αν πρόκειται για σωλήνες διαφορετικού τύπου, ο σωλήνας 

αποκατάστασης της μόνωσης θα υφίσταται επιτυχώς τη δοκιμή γήρανσης σε 

δυσμενείς συνθήκες που προβλέπεται από την παρ. 6.1 του Μέρους Γενικών 

Απαιτήσεων της Τεχνικής Προδιαγραφής GR-273/11.02.86. Εναλλακτικά, κατά την 

κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μπορεί να γίνει αποδεκτό πιστοποιητικό ισοδύναμης δοκιμής 

σύμφωνα με Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Πρότυπο (θα υποβάλλεται το Πρότυπο), 

που θα αποδεικνύει την αντοχή του σωλήνα στην επίδραση της ηλιακής 

ακτινοβολίας. 

 

7.4. Οι δοκιμές παραλαβής θα είναι σύμφωνες με την παρ. 6.2 του Μέρους Γενικών 

Απαιτήσεων της Τεχνικής Προδιαγραφής GR-273/11.02.86. 

 

7.5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Το υλικό θα συσκευάζεται σε στροφεία των 200 m. 

 

7.6. Το υλικό θα φέρει σήμα πιστότητας “CE” σύμφωνα με το ΦΕΚ 1425/Β/20.05.16. 

 

8. Είδος με α/α 16 – Τερματισμοί από θερμοσυστελλόμενο υλικό προοριζόμενοι 

για εξωτερική χρήση, για σύνδεση υπογείων καλωδίων ΧΤ 0,6/1 kV 

συνθετικής μόνωσης με εναέριο δίκτυο γυμνών αγωγών Al 

 

8.1. Το υλικό θα είναι σύμφωνο με το ΕΙΔΟΣ Α, Μέγεθος 1 της Τεχνικής 

Προδιαγραφής GR-273/11.02.86 και με τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις. 

 

8.2. Οι τερματισμοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε υπόγεια καλώδια XT με 

μόνωση XLPE και συγκεντρικό ουδέτερο αγωγό, τα οποία είναι κατασκευασμένα 

σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή GR-269/17.09.81 + Συμπλήρωμα Νο 1/ 

30.08.85 και Νο 2/14.03.02 (CENELEC HD 603 – 5U) και έχουν τις εξής διατομές: 

 3x50 mm2 Al + 35 mm2 Cu 

 3x95 mm2 Al + 35 mm2 Cu 

 3x150 mm2 Al + 50 mm2 Cu 

 

8.3. Οι τερματισμοί θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις δοκιμών τύπου σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50393 (Πίνακας 5, Σειρά δοκιμών D1, για τύπο ΙΙ 

τερματισμού). 

Το πλήθος των δειγμάτων και οι διατομές των συνδεόμενων πόλων θα είναι 

σύμφωνα με τον πίνακα 6d του παραπάνω Προτύπου. 

Επιπλέον, οι τερματισμοί θα υφίστανται επιτυχώς τη δοκιμή γήρανσης σε δυσμενείς 

συνθήκες που προβλέπεται από την παρ. 6.1 του Μέρους Γενικών Απαιτήσεων της 

Τεχνικής Προδιαγραφής GR-273/11.02.86. Εναλλακτικά, κατά την κρίση της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μπορεί να γίνει αποδεκτό πιστοποιητικό ισοδύναμης δοκιμής σύμφωνα 

με Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Πρότυπο (θα υποβάλλεται το Πρότυπο), που θα 

αποδεικνύει την αντοχή των τερματισμών στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

 

8.4. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 8.3. 

 

8.5. Η ταινία στεγανότητας περιφερειακού ουδετέρου (παρ. 5.1.δ του Μέρους Α της 

Τεχνικής Προδιαγραφής GR-273/11.02.86) θα είναι διαστάσεων (πάχος - πλάτος - 

μήκος) 1251500 mm, ή παραπλήσιων διαστάσεων αλλά ίσου όγκου. 

 

8.6. Το υλικό θα φέρει σήμα πιστότητας “CE” σύμφωνα με το ΦΕΚ 1425/Β/20.05.16. 
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8.7. Συνιστάται η συμμόρφωση των επί μέρους υλικών της προσφερόμενης απαρτίας με 

τις διαστασιακές απαιτήσεις των σχεδίων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Είναι όμως 

δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να γίνουν αποδεκτές μικρής 

σημασίας διαστασιακές αποκλίσεις με απαραίτητους όρους: 

 Πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 Ο τερματισμός να μην είναι υποδεέστερος από τον προδιαγραφόμενο. 

 

 

9. Είδος με α/α 17 – Τερματισμοί από θερμοσυστελλόμενο υλικό προοριζόμενοι 

για εξωτερική χρήση, για σύνδεση υπογείων καλωδίων ΧΤ 0,6/1 kV 

συνθετικής μόνωσης με εναέριο δίκτυο συνεστραμμένων καλωδίων ή γυμνών 

αγωγών Cu 

 

9.1. Το υλικό θα είναι σύμφωνο με το ΕΙΔΟΣ Β, Μέγεθος 1 της Τεχνικής 

Προδιαγραφής GR-273/11.02.86 και με τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις. 

 

9.2. Οι τερματισμοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε υπόγεια καλώδια XT με 

μόνωση XLPE και συγκεντρικό ουδέτερο αγωγό, τα οποία είναι κατασκευασμένα 

σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή GR-269/17.09.81 + Συμπλήρωμα Νο 1/ 

30.08.85 και Νο 2/14.03.02 (CENELEC HD 603 – 5U) και έχουν τις εξής διατομές: 

 3x50 mm2 Al + 35 mm2 Cu 

 3x95 mm2 Al + 35 mm2 Cu 

 3x150 mm2 Al + 50 mm2 Cu 

 

9.3. Οι τερματισμοί θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις δοκιμών τύπου σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50393 (Πίνακας 5, Σειρά δοκιμών D1, για τύπο ΙΙ 

τερματισμού). 

Το πλήθος των δειγμάτων και οι διατομές των συνδεόμενων πόλων θα είναι 

σύμφωνα με τον πίνακα 6d του παραπάνω Προτύπου. 

Επιπλέον, οι τερματισμοί θα υφίστανται επιτυχώς τη δοκιμή γήρανσης σε δυσμενείς 

συνθήκες που προβλέπεται από την παρ. 6.1 του Μέρους Γενικών Απαιτήσεων της 

Τεχνικής Προδιαγραφής GR-273/11.02.86. Εναλλακτικά, κατά την κρίση της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μπορεί να γίνει αποδεκτό πιστοποιητικό ισοδύναμης δοκιμής σύμφωνα 

με Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Πρότυπο (θα υποβάλλεται το Πρότυπο), που θα 

αποδεικνύει την αντοχή των τερματισμών στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

 

9.4. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 9.3. 

 

9.5. Η ταινία στεγανότητας περιφερειακού ουδετέρου (παρ. 5.1.δ του Μέρους Β της 

Τεχνικής Προδιαγραφής GR-273/11.02.86) θα είναι διαστάσεων (πάχος - πλάτος - 

μήκος) 1  25  1500 mm, ή παραπλήσιων διαστάσεων αλλά ίσου όγκου. 

 

9.6. Το υλικό θα φέρει σήμα πιστότητας “CE” σύμφωνα με το ΦΕΚ 1425/Β/20.05.16. 

 

9.7. Συνιστάται η συμμόρφωση των επί μέρους υλικών της προσφερόμενης απαρτίας με 

τις διαστασιακές απαιτήσεις των σχεδίων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Είναι όμως 

δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να γίνουν αποδεκτές μικρής 

σημασίας διαστασιακές αποκλίσεις με απαραίτητους όρους: 

 Πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 Ο τερματισμός να μην είναι υποδεέστερος από τον προδιαγραφόμενο. 

 

10. Είδος με α/α 18 – Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο σφράγισης των άκρων των 

συνεστραμμένων καλωδίων ΧΤ 
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10.1. Το υλικό θα είναι σύμφωνο, ως προς την ποιότητά του, με την Τεχνική 

Προδιαγραφή GR-273/11.02.86, Μέρος Γενικών Απαιτήσεων. 

 

10.2. Το επιστόμιο θα έχει εσωτερική επίστρωση από κόλλα και εσωτερική διάμετρο 20 

mm (πριν από τη θερμοσυστολή) και 7 mm (μετά την ελεύθερη θερμοσυστολή). 

Το μήκος του θα είναι 55 mm περίπου. 

Είναι δυνατό, κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να γίνουν αποδεκτές 

μικρής σημασίας αποκλίσεις από τις πιο πάνω αναφερόμενες διαστάσεις, με την 

προϋπόθεση ότι υποβάλλεται πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και ότι το 

προσφερόμενο υλικό δεν είναι υποδεέστερο από το προδιαγραφόμενο.  

 

10.3. Το επιστόμιο θα είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση του άκρου του πόλου 

φάσης ή του πόλου ουδετέρου ή του πόλου Δημοτικού Φωτισμού των παρακάτω 

Συνεστραμμένων Καλωδίων ΧΤ: 

 3x70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al και 3x35 mm2 Al + 54,6 mm2 

AAAC + 25 mm2 Al, κατασκευασμένων σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή 

ΚΤ 10.01/23.11.90 + Συμπλήρωμα Νο 1/14.03.02 (CENELEC HD 626–6N) 

 4x120 mm2 Al + 25 mm2 Al, κατασκευασμένου σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-211/29.05.97 + Συμπλήρωμα Νο 1/14.03.02 (CENELEC HD 

626–4N). 

 

10.4. Το επιστόμιο θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις δοκιμών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο EN 50393 (Πίνακας 4, Σειρά δοκιμών C1, για τύπο ΙΙ επιστομίου). 

Το πλήθος των δειγμάτων και οι διατομές των συνδεόμενων πόλων θα είναι 

σύμφωνα με τον πίνακα 6c του παραπάνω Προτύπου. 

Επιπλέον, τα επιστόμια θα υφίστανται επιτυχώς τη δοκιμή γήρανσης σε δυσμενείς 

συνθήκες που προβλέπεται από την παρ. 6.1 του Μέρους Γενικών Απαιτήσεων της 

Τεχνικής Προδιαγραφής GR-273/11.02.86. Εναλλακτικά, κατά την κρίση της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μπορεί να γίνει αποδεκτό πιστοποιητικό ισοδύναμης δοκιμής 

σύμφωνα με Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Πρότυπο (θα υποβάλλεται το Πρότυπο), 

που θα αποδεικνύει την αντοχή των επιστομίων στην επίδραση της ηλιακής 

ακτινοβολίας. 

 

10.5. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 10.4. 

 

10.6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

10.6.1. Το υλικό θα συσκευάζεται ανά 100 τεμάχια σε νάιλον ανθεκτικές και διαφανείς 

σακούλες. Είκοσι (20) σακούλες όπως παραπάνω θα συσκευάζονται σε ανθεκτικό 

χαρτοκιβώτιο. 

 

10.6.2. Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα παραδίδονται συσκευασμένα σε παλέτες EU 

(«Ευρωπαλέτες»). 

 

10.6.3. Το υλικό θα φέρει σήμα πιστότητας “CE” σύμφωνα με το ΦΕΚ 

1425/Β/20.05.16. 

 

11. Είδος με α/α 19 – Σύνδεσμοι διακλάδωσης από θερμοσυστελλόμενο υλικό 

για υπόγεια καλώδια ΧΤ με μόνωση XLPE 

 

11.1. Αντικαθίσταται το παρακάτω κείμενο της παρ. 6.2 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-

252/11.06.04: 

 

Από τη φράση της σελ. 5 «Η σειρά εκτέλεσης των δοκιμών που ακολουθούν είναι 

σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Εναρμονισμένου Προτύπου CENELEC HD 623 
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S1/Feb.1996… » έως τη φράση της σελίδας 6 «… σε ξεχωριστά δοκίμια από τις 

υπόλοιπες δοκιμές σύμφωνα με τους πίνακες 2 και 6b, Σειρά Β1 και Β4, 

αντίστοιχα.»  

 

με το πιο κάτω κείμενο: 

 

«H σειρά εκτέλεσης των δοκιμών (test sequence), το πλήθος των δειγμάτων, η 

διάταξη κάθε δοκιμής και οι απαιτήσεις αυτών θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο EN 50393, Πίνακα 3, Σειρές δοκιμών B1 και B2, για τύπο ΙΙΙ συνδέσμου. 

Το πλήθος των δειγμάτων και οι διατομές των συνδεόμενων πόλων θα είναι 

σύμφωνα με τον πίνακα 6b του παραπάνω Προτύπου.» 

 
 

11.2. ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα χαρτοκιβώτια συσκευασίας των υλικών, σύμφωνα με την παρ. 8.2 της Τεχνικής 

Περιγραφής ΔΚΣΔ-252/11.06.04, θα παραδίδονται συσκευασμένα σε παλέτες EU 

(«Ευρωπαλέτες»). 

 

11.3. Το υλικό θα φέρει σήμα πιστότητας “CE” σύμφωνα με το ΦΕΚ 1425/Β/20.05.16. 

 

12. Είδη με α/α 20 & 21 – Σύνδεσμοι μετάβασης καλωδίων χάρτου NKBA 6,6 kV 

& NHKBA 22 kV και καλωδίου με μόνωση XLPE 

 

12.1.  Τα χιτώνια βαθιάς συμπίεσης για τη σύνδεση των αγωγών των φάσεων θα είναι 

διμεταλλικά. Στη συσκευασία κάθε τριπολικής απαρτίας σύνδεσης μετάβασης, θα 

περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα τρία (3) διμεταλλικά χιτώνια βαθιάς συμπίεσης. 

 

13. Για όλα τα υλικά που αναφέρονται στο παρόν φύλλο τεχνικών 

παρατηρήσεων 

 

13.1. Σε κάθε κιβώτιο συσκευασίας, θα παραδίδεται ένα αντίτυπο οδηγιών εγκατάστασης 

και χρήσης των υλικών στην Ελληνική γλώσσα. 

 

14. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ 

 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να διοργανώσει με 

δικά του έξοδα από μία (1) εκπαιδευτική επίδειξη της εγκατάστασης των υλικών του, σε 

κατάλληλο χώρο, σε καθεμία εκ των πέντε Δ/νσεων Περιφέρειας (ΔΠΑ, ΔΠΜ-Θ, ΔΠΠ-Η, 

ΔΠΚΕ, ΔΠΝ). 

 

 

 

Συνημμένα: 

 1 πίνακας 

 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Α/Α ΚΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Α. ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΤ 

1  

Τριπολικές απαρτίες ευθειών συνδέσεων ΜΤ από 

θερμοσυστελλόμενο υλικό, για συνδέσεις υπογείων καλωδίων 

συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm2 Al + 25 mm2 

Al, σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Α της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-

213/11.06.04, αποτελούμενες από: 

1α 4320007935 Μονοπολικές απαρτίες σύνδεσης φάσεων (3 τεμάχια). 

1β 4320007996 
Απαρτία σύνδεσης αγωγού γης και γείωσης των θωρακίσεων των 

φάσεων. 

2  

Τριπολικές απαρτίες ευθειών συνδέσεων μετάβασης ΜΤ από 

θερμοσυστελλόμενο υλικό, για συνδέσεις μεταξύ υπογείων 

καλωδίων συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm2 Al 

+ 25 mm2 Al και καλωδίων με μόνωση χάρτου 3x240 mm2 Al 

τύπου NAEKBA (N.D.), σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Β της Τεχνικής 

Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04, αποτελούμενες από: 

2α 4320007947 Μονοπολικές απαρτίες σύνδεσης φάσεων (3 τεμάχια). 

2β 4320007984 
Απαρτία σύνδεσης αγωγού γης και γείωσης των θωρακίσεων των 

φάσεων. 

2γ 4320008009 Τριπολικό επιστόμιο για το καλώδιο χάρτου. 

3  

Τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ εξωτερικού χώρου, 

ενισχυμένης μόνωσης, από θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση 

σε υπόγεια καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 

3x240 mm2 Al + 25 mm2 Al, σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και την παρ. 1 του Φύλλου 

Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων, αποτελούμενες από: 

3α 4320007959 Μονοπολικές απαρτίες τερματισμού φάσεων (3 τεμάχια). 

3β 4320007923 Ακροδέκτη γείωσης αγωγού γης AL 25 mm2. 

4  

Τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ εξωτερικού χώρου, 

κανονικής μόνωσης, από θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση 

σε υπόγεια καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 

3x240 mm2 Al + 25 mm2 Al, σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και την παρ. 1 του Φύλλου 

Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων, αποτελούμενες από: 

4α 4320007960 Μονοπολικές απαρτίες τερματισμού φάσεων (3 τεμάχια). 

4β 4320007923 Ακροδέκτη γείωσης αγωγού γης AL 25 mm2. 

5 4320006177 

Ακροκιβώτιο μονοπολικό θερμοσυστελλόμενο για συνεστραμμένα 

καλώδια ΜΤ 3x50 mm2 Al + 50 mm2 St θωρακισμένου τύπου, 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-159/02.08.04 και την 

παρ. 1.1 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

6 4320008435 

Ακροκιβώτιο μονοπολικό θερμοσυστελλόμενο για συνεστραμμένα 

καλώδια ΜΤ 3x150 mm2 Al + 50 mm2 St θωρακισμένου τύπου, 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-159/02.08.04 και την 

παρ. 1.1 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

7 4320008447 

Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ 40/20 mm στεγανοποίησης 

άκρου φάσεως για συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x50 mm2 Al + 

50 mm2 St, σύμφωνα με την παρ. 2 του Φύλλου Τεχνικών 

Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 



 

 

8 4320008459 

Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ 50/30 mm στεγανοποίησης 

άκρου φάσεως για συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x150 mm2 Al + 

50 mm2 St, σύμφωνα με την παρ. 3 του Φύλλου Τεχνικών 

Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

9  

Τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ εσωτερικού χώρου, από 

θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση σε υπόγεια καλώδια 

συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm2 Al + 25 mm2 

Al, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και 

την παρ. 1 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων, αποτελούμενες από: 

9α 4320007972 Μονοπολικές απαρτίες τερματισμού φάσεων (3 τεμάχια). 

9β 4320007923 Ακροδέκτης γείωσης αγωγού γης AL 25 mm2. 

10 4320006311 

Ακροκιβώτιο θερμοσυστελλόμενο 20 kV, εσωτερικού χώρου, για 

μονοπολικό καλώδιο XLPE 1x50 mm2 - 1x95 mm2, σύμφωνα με 

τις παρ. 1.1 και 4 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

11 4320006189 

Ευθύς σύνδεσμος μονοπολικός θερμοσυστελλόμενος για 

συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x50 mm2 Al + 50 mm2 St 

θωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 

ΔΚΣΔ-160/02.08.04. 

12 4320008460 

Ευθύς σύνδεσμος μονοπολικός θερμοσυστελλόμενος για 

συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x150 mm2 Al + 50 mm2 St 

θωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 

ΔΚΣΔ-160/02.08.04. 

Β. ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΤ 

13 4320007029 

Ευθείες συνδέσεις από θερμοσυστελλόμενο υλικό για συνδέσεις 

μεταξύ υπογείων καλωδίων ΧΤ με συνθετική μόνωση XLPE, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων 

για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

14 4320005793 

Ευθεία σύνδεση θερμοσυστελλόμενη μετάβασης ΧΤ υπογείου 

καλωδίου NAKBA με μόνωση χάρτου, σε υπόγειο καλώδιο 

συνθετικής μόνωσης XLPE, σύμφωνα με την παρ. 6 του Φύλλου 

Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων. 

15 4320006104 

Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας αποκατάστασης της μόνωσης στις 

συνενώσεις συνεστραμμένων καλωδίων ΧΤ, σύμφωνα με την 

παρ. 7 του του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

16 4320005392 

Τερματισμοί από θερμοσυστελλόμενο υλικό προοριζόμενοι για 

εξωτερική χρήση, για σύνδεση υπογείων καλωδίων ΧΤ 0,6/1 kV 

συνθετικής μόνωσης με εναέριο δίκτυο γυμνών αγωγών Al, 

σύμφωνα με την παρ. 8 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων 

για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

17 4320007078 

Τερματισμοί από θερμοσυστελλόμενο υλικό προοριζόμενοι για 

εξωτερική χρήση, για σύνδεση υπογείων καλωδίων ΧΤ 0,6/1 kV 

συνθετικής μόνωσης με εναέριο δίκτυο συνεστραμμένων 

καλωδίων ή γυμνών αγωγών Cu, σύμφωνα με την παρ. 9 του 

Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων. 

18 4320006153 

Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο σφράγισης των άκρων των 

συνεστραμμένων καλωδίων ΧΤ σύμφωνα με την παρ. 10 του 

Φύλλου 1 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

19 4320008794 

Σύνδεσμοι διακλάδωσης από θερμοσυστελλόμενο υλικό για 

υπόγεια καλώδια ΧΤ με μόνωση XLPE, σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή ΔΚΣΔ-252/11.06.04 και την παρ. 11 του Φύλλου 



 

 

Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων. 

Γ.  ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΤ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ NKBA 6,6 kV/NAKBA 22 kV ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ XLPE 

20  

Σύνδεσμος μετάβασης καλωδίου χάρτου NKBA 6,6 kV και 

καλωδίου με μόνωση XLPE, σύμφωνα με την παρ. 12 του 

Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων, αποτελούμενος από: 

20α 4320009117 

Τριπολική απαρτία σύνδεσης μετάβασης καλωδίου χάρτου NKBA 

6,6 kV και καλωδίου χάρτου με μόνωση XLPE, σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-361/23.07.12. 

20β 4300021934 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 70 mm2 Cu και αγωγού φάσης 

καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 

20γ 4300021930 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 95 mm2 Cu και αγωγού φάσης 

καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 

20δ 4300021931 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 120 mm2 Cu και αγωγού 

φάσης καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 

20ε 4300021937 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 140 mm2 Cu και αγωγού 

φάσης καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 

20στ 4300021932 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 240 mm2 Cu και αγωγού 

φάσης καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 

21  

Σύνδεσμος μετάβασης καλωδίου χάρτου NHKBA 22 kV και 

καλωδίου με μόνωση XLPE, σύμφωνα με την παρ. 12 του 

Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων, αποτελούμενος από: 

21α 4320009129 

Τριπολική απαρτία σύνδεσης μετάβασης καλωδίου χάρτου NHKBA 

22 kV και καλωδίου χάρτου με μόνωση XLPE, σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-361/23.07.12. 

21β 4300021933 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 240 mm2 Cu και αγωγού 

φάσης καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

(A.T. 3376 έως και 3383) 

 

 

1. Τεχνικές Παρατηρήσεις που αφορούν υπόγεια χυτοσιδηρά κιβώτια ζεύξης 

καλωδίων X.T. δύο (2) και τεσσάρων (4) διευθύνσεων. 

(A.T. 3376 και 3377) 

 

 

1.1 Οι βάσεις ασφαλειών θα είναι σύμφωνες με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΔΚΣΔ – 

286/01.03.04, μεγέθους 3 (630Α). 

 

1.2 Η παράγραφος 2.9 της Προδιαγραφής GR-249/22.4.83 αντικαθίσταται από την 

παρακάτω: 

 
2.9  Επισήμανση των φάσεων 

 

Η επισήμανση των φάσεων θα γίνεται μέσα στο κιβώτιο με χρώματα και σύμβολα, με την 

εξής διαδοχή: 

 

 Χρώμα Σύμβολο 

ουδέτερος : μπλε Ν 

1η φάση : καφέ 1 

2η φάση : μαύρο 2 

3η φάση : γκρι 3 

 

Η  επισήμανση θα είναι ευανάγνωστη, ανεξίτηλη, σταθερή και δεν θα ελαττώνει την 

διηλεκτρική αντοχή των μονωτικών υλικών. 

Επίσης πρέπει να είναι ορατή στο συναρμολογημένο κιβώτιο μετά την αφαίρεση του 

καλύμματος. 

 

1.3 Τα καλύμματα των κιβωτίων ζεύξης δεν θα υπερβαίνουν τις παρακάτω διαστάσεις 

(συμπεριλαμβανομένων και των προεκταμάτων στερεώσεως του καλύμματος): 

 

Κάλυμμα κιβωτίου  

 δύο διευθύνσεων τεσσάρων 

διευθύνσεων 

μέγιστο εξωτερικό πλάτος:  370 mm 680 mm 

μέγιστο εξωτερικό μήκος:  510 mm 740 mm 

 

1.4 Τα υλικά θα φέρουν σήμα πιστότητας “CE” με βάση τα προβλεπόμενα από την Υπουργική 

Απόφαση 470/01.04.85 και την τροποποίηση της 16717/5052/23.12.94 όπως 

αναφέρονται στα ΦΕΚ 183/04.04.85 και ΦΕΚ 992/30.12.94 αντίστοιχα.  
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1.5 Η στεγανοποίηση μεταξύ των δυο χυτοσιδηρών τμημάτων του κυρίου σώματος των 

κιβωτίων ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. θα πραγματοποιείται με κατάλληλο παρέμβυσμα 

κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό καλής ποιότητας και αντοχής σε χημικά, συμπίεση 

και γήρανση (π.χ. heavy duty polychloroprene, νεοπρένιο υψηλής αντοχής, κλπ) ή άλλο 

κατάλληλο υλικό του οποίου η χρήση δεν υπόκειται σε περιορισμούς για 

περιβαλλοντικούς λόγους. Το υλικό που θα χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση θα 

δηλώνεται στην τεχνική προσφορά (είδος υλικού, διαστάσεις).   

 

1.6 Οι οπές εισόδου / εξόδου του κυρίου σώματος θα περιβάλλουν, θα συσφίγγουν και θα 

στεγανοποιούν τα υπόψη καλώδια, με τη βοήθεια ελαστικής ταινίας  πλάτους 10 cm, 

πάχους 1 mm και καταλλήλου μήκους. 

 

1.7 Οι επιμεταλλώσεις των διαφόρων υλικών θα γίνουν (λαμβάνοντας υπόψη τα 

αναφερόμενα στις αντίστοιχες παραγράφους της Προδιαγραφής) σύμφωνα με τις εξής 

Προδιαγραφές: 

ΧΚ 11.02/10.3.88 (επιψευδαργύρωση εν θερμώ) 

ΧΚ 11.01/11.11.87 (ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση) 

ΧΚ 11.04/10.3.88 (ηλεκτρολυτική επικασσιτέρωση)   

 

1.8 Αντί των Τεχνικών Προδιαγραφών ΔΕΗ GR-207/12.11.81 και GR-181, που αναφέρονται 

στην Τεχνική Προδιαγραφή GR-249/22.04.83 και το Συμπλήρωμα Νο 1 αυτής, θα 

ληφθούν υπόψη η Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ ΔΚΣΔ-286/01.03.04 (ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΧΤ) και η Τεχνική Προδιαγραφή ΧΚ 11.02/10.03.88 (ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ 

ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ) αντίστοιχα. 

 

1.9 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ΔΕΗ GR-264/16.12.77 (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ) και 

GR-270/17.09.81 (ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΤ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ) που 

αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή GR-249/22.04.83 δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

1.10 Στο λευκοσιδηρό κιβώτιο συσκευασίας της μονωτικής μάζας εκτός της πινακίδας 

επισήμανσης (παρ. 5.3 της Προδιαγραφής GR-249/22.4.83), θα υπάρχει πινακίδα 

οδηγιών για την ασφαλή χρήση του προϊόντος, σύμφωνα με το Δελτίο Δεδομένων 

Ασφαλείας Υλικού. 

 

 

2. Τεχνικές Παρατηρήσεις που αφορούν υπόγεια κιβώτια ζεύξης καλωδίων X.T. δύο 

(2) και τεσσάρων (4) διευθύνσεων από συνθετικό υλικό. 

(A.T. 3378 και 3379) 

 

 

2.1.  Η παράγραφος 5.4 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ–244/22.03.06 αντικαθίσταται από 

την παρακάτω: 

 
5.4  Επισήμανση των φάσεων 

 

Η επισήμανση των φάσεων θα γίνεται μέσα στο κιβώτιο με χρώματα και σύμβολα, με την 

εξής διαδοχή: 

 

 Χρώμα Σύμβολο 

ουδέτερος : μπλε Ν 
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1η φάση : καφέ 1 

2η φάση : μαύρο 2 

3η φάση : γκρι 3 

 

Η  επισήμανση θα είναι ευανάγνωστη, ανεξίτηλη, σταθερή και δεν θα ελαττώνει την 

διηλεκτρική αντοχή των μονωτικών υλικών. 

Επίσης πρέπει να είναι ορατή στο συναρμολογημένο κιβώτιο μετά την αφαίρεση του 

καλύμματος. 

 

2.2. Τα καλύμματα των κιβωτίων ζεύξης δεν θα υπερβαίνουν τις παρακάτω διαστάσεις 

(συμπεριλαμβανομένων και των προεκταμάτων στερεώσεως του καλύμματος): 

 

Κάλυμμα κιβωτίου  

 δύο διευθύνσεων τεσσάρων 

διευθύνσεων 

μέγιστο εξωτερικό πλάτος:  370 mm 680 mm 

μέγιστο εξωτερικό μήκος:  510 mm 740 mm 

 

2.3. Το υλικό θα φέρει σήμα πιστότητας “CE” με βάση τα προβλεπόμενα από την Υπουργική 

Απόφαση 470/01.04.85 και την τροποποίηση της 16717/5052/23.12.94 όπως 

αναφέρονται στα ΦΕΚ 183/04.04.85 και ΦΕΚ 992/30.12.94 αντίστοιχα.  

 

2.4. Οι βάσεις ασφαλειών θα είναι προσαρτημένες στο κάτω τμήμα του κύριου σώματος μέσω 

κοχλιών οι οποίοι θα κοχλιώνονται σε κατάλληλες υποδοχές (περικόχλια) ενσωματωμένες 

σταθερά στο τμήμα αυτό. Η βάση των υποδοχών θα έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να 

εξασφαλίζεται η μηχανική της αντοχή και με τη ενδεδειγμένη περιεκτικότητα σε 

υαλόνημα. Η διάμετρος των υποδοχών της βάσης δεν θα είναι μικρότερη από 28 mm στο 

κάτω μέρος και 23 mm στο επάνω. 

 

2.5. Οι λαβές ανάρτησης του καλύμματος του κιβωτίου θα είναι κατασκευασμένες από 

πολυεστέρα ενισχυμένο με  υαλόνημα τύπου SMC (περιεκτικότητα σε υαλόνημα 30% 

τουλάχιστον), με κατάλληλη διατομή και κατάλληλο τρόπο προσάρτησής τους στο 

κάλυμμα, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η μηχανική αντοχή αυτών σε ανύψωση του 

κιβωτίου ή κρούση, όσο και η μακροχρόνια αντοχή τους σε κλιματολογικές συνθήκες. 

Λαβές ανάρτησης από άλλο υλικό ισοδύναμης αντοχής μπορούν να γίνουν αποδεκτές 

κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης. 

 

2.6. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΔΕΗ GR-264/16.12.77 (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ) που 

αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ–244/22.03.06 δεν θα ληφθεί υπόψη. 

 

2.7. Στο λευκοσιδηρό κιβώτιο συσκευασίας της μονωτικής μάζας εκτός της πινακίδας 

επισήμανσης (παρ. 8 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ–244/22.03.06), θα υπάρχει 

πινακίδα οδηγιών για την ασφαλή χρήση του προϊόντος, σύμφωνα με το Δελτίο 

Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού. 

 

 

3. Τεχνικές Παρατηρήσεις που αφορούν καλύμματα φρεατίου του πεζοδρομίου 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κατηγορίας Β 125 ή D 400. 

(A.T. 3380 και 3383) 
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3.1. Το εσωτερικό ελεύθερο άνοιγμα του πλαισίου του χυτοσιδηρού καλύμματος του φρεατίου 

του πεζοδρομίου μέσα στο οποίο βρίσκεται το κιβώτιο θα έχει τις παρακάτω διαστάσεις: 

 

Πλαίσιο καλύμματος φρεατίου κιβώτιου 

 δύο διευθύνσεων τεσσάρων 

διευθύνσεων 

πλάτος εσωτερικού ανοίγματος:  420 - 600 mm 730 - 800 mm 

μήκος εσωτερικού ανοίγματος: 560 - 600 mm 800 mm 

 

και γενικά πρέπει να υπερβαίνει τις μέγιστες διαστάσεις του καλύμματος του κιβωτίου 

(συμπεριλαμβανομένων και των προεκταμάτων στερεώσεως του καλύμματος) 

τουλάχιστον κατά 5cm. 

Το κάλυμμα αυτό μπορεί στην πλευρά του πεζοδρομίου να είναι πλαισιωτό με κενά 

πληρούμενα με σκυρόδεμα, σε κάθε περίπτωση όμως η κάτω πλευρά θα είναι συμπαγής 

και δεν θα φέρει κενά. 

 

3.2. Το κάλυμμα θα κατασκευαστεί από υλικό σύμφωνα με την παρ. 6.1.1. του πρότυπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 124 και θα πρέπει να είναι όσο πιο ελαφρύ είναι δυνατό.  

Για τα καλύμματα των φρεατίων του πεζοδρομίου θα εκτελεστούν οι δοκιμές τύπου που 

προδιαγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για κατηγορία Β  125 ή για κατηγορία D  

400, ανάλογα με το κάλυμμα.  

Το κάλυμμα σε τομή (ΣΧΕΔΙΟ 1) θα έχει μορφή τραπεζίου του οποίου η αμβλεία γωνία θα 

είναι μεταξύ 100ο-110ο. Ομοίως οι πλευρές του πλαισίου του καλύμματος θα σχηματίζουν 

αμβλεία γωνία μεταξύ 100ο-110ο, ώστε το κάλυμμα να μπορεί να ανυψωθεί και να συρθεί 

με ευκολία. 

 

100 ο -110 ο 

ΣΧΕΔΙΟ 1

100 ο -110 ο 

 
3.3. Οι υποδοχές του καλύμματος για την ανύψωσή του θα είναι έξι (6), τοποθετημένες στις 

τέσσερεις γωνίες καθώς και στα μέσα των μεγάλων πλευρών αυτού.  

 

3.4. Η ανάγλυφη επισήμανση στο κάλυμμα του πεζοδρομίου  θα περιλαμβάνει τα εξής 

στοιχεία: 

 Σήμα «ΔΕΗ» 

 Επισήμανση  «ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ» 

 Επωνυμία ή σήμα κατασκευαστή 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Β 125 ή D 400 ανάλογα με το κάλυμμα 

 Σήμα πιστότητας “CE” με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
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