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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-209 

 
 
Δεδομένου ότι : 

 

α. Την 29.11.2017 κατατέθηκε εμπρόθεσμα Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων κατά 

της απόφασης του Πρακτικού της Επιτροπής Προσφυγών και του Διαγωνισμού 

ΔΔ-209, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 08.01.2017. 

 

β. Με την υπ. αριθμ. ΔΔ/12135/07.12.2017 Απόφαση του Προέδρου και Δ/ντος 

Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, τροποποιήθηκαν όροι των τευχών της ΔΔ-209, 

 

τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι  

 

το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του Άρθρου 7 της Διακήρυξης ΔΔ-209 για την 

ανάδειξη αναδόχων σε 55 Εργολαβίες κατασκευής και συντήρησης δικτύων 

Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ως εξής: 

 

"1. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, τηλ. 210-9281748, στις 

25.01.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 

Προσφορών) ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ." 

 

 

 

Τροποποιήσεις στα τεύχη της Διακήρυξης ΔΔ-209  

 

1. Προστίθεται στην παράγραφο 3.34 του Άρθρου 4 του Συμφωνητικού όπου 

περιγράφονται τα γεωγραφικά όρια της Διοικητικής Περιοχής Σπάρτης, η νήσος 

Κύθηρα. 

 

 

2. Διαγράφεται η φράση «και ότι η Προσφορά μου ………………………», στην 

Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης και μη συνδρομής 

των κριτηρίων αποκλεισμού του τεύχους «Υποδείγματα». 

 

 

3. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 13 και 14 του Άρθρου 57 του Τεύχους 

«Συμφωνητικό» ως εξής: 

 

α) Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 14 ως εξής : 
 

«Σε περίπτωση επουσιωδών ελαττωμάτων των υπογείων δικτύων, δίδεται 

η δυνατότητα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία να εφαρμόσει το τέταρτο 

εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και τα τρία τελευταία εδάφια της 

παρ. 13 του παρόντος άρθρου» 

 

β) Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 13 το εδάφιο : 

«Ως Έργο νοείται η κάθε αυτόνομη εντολή έργου και δίνεται η 

δυνατότητα, με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα στα εδάφια 3 και 4 της παραγράφου 4, σε περιπτώσεις 

επουσιωδών ελαττωμάτων, να χαρακτηρισθεί το έργο μειωμένης 

ποιότητας και να αποζημιωθεί με ανάλογη μείωση της αξίας του. Η 

παρακράτηση από το λαβείν του Αναδόχου της εν λόγω μείωσης θα 

γίνεται με την ίδια διαδικασία, η οποία τηρείται στις περιπτώσεις ποινικών 

ρητρών. 

Τα προαναφερόμενα ισχύουν μέχρι η συνολική αξία των, ανά εντολή 

έργου, μειώσεων να ανέλθει στο ποσό των 200.000 €. 

Αν το συνολικό ποσό υπερβεί το προαναφερόμενο, η ειδική διαταγή της 

παραγράφου 4 του παρόντος μετατρέπεται σε υποχρεωτική εισήγηση προς 

την Προϊσταμένη Υπηρεσία, η οποία με πράξεις της επιβάλλει τις επόμενες 

μειώσεις.» 

 

4. Τροποποιούνται οι απαιτήσεις του Τιμολογίου σχετικά με το κοσκινισμένο χώμα 

και την άμμο που χρησιμοποιούνται στις τοποθετήσεις καλωδίων, έτσι ώστε να 

προβλέπεται μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση κόκκου του κοσκινισμένου 

χώματος 10 mm και μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση κόκκου άμμου 5 mm, 

χωρίς να προβλέπονται πρόσθετες απαιτήσεις για τα υλικά αυτά. 

 

Ειδικότερα : 

 

4.1. Η παράγραφος 4 του Δεύτερου μέρους «ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ», (σελίδα 116)  διαμορφώνεται ως εξής : 

4.  Η ισοπέδωση με στρώση κοσκινισμένου χώματος με μέγιστη διάμετρο κόκκου 10 mm ή 

άμμου λατομείου από  λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ονομαστικού μεγέθους 5 mm των πυθμένων 

των χαντακιών που διανοίγονται σε βραχώδη εδάφη. 

4.2. Η παράγραφος 8δ του Δεύτερου μέρους  «ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»  (σελίδα 117)  διαμορφώνεται ως εξής : 

δ.  Άμμου λατομείου από  λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ονομαστικού μεγέθους 5 mm. 

4.3. Η περιγραφή του άρθρου 2013  (σελίδα 122)  διαμορφώνεται ως εξής : 

Για πλήρωση χαντακιών σε πεζοδρόμια, ή σε οδούς παράλληλα προς τον άξονά τους  με 

άμμο λατομείου από   .λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ονομαστικού μεγέθους 5 mm. 

4.4. Το υποκεφάλαιο Β1 του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (σελίδα 125 ) διαμορφώνεται 

ως εξής : 

Τα καλώδια εγκαθίστανται πάνω σε στρώμα κοσκινισμένου χώματος  με μέγιστη διάμετρο 

κόκκου 10 mm  ή άμμου λατομείου από  λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ονομαστικού μεγέθους 5 

mm και καλύπτονται με τα ίδια υλικά. ……… 

4.5. Το υποκεφάλαιο Β2 του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (σελίδα 127) διαμορφώνεται 

ως εξής : 

Οι τιμές του παρόντος Υποκεφαλαίου αναφέρονται σε τοποθέτηση καλωδίων μέσα σε 

υπάρχοντες σωλήνες. Όποτε τα καλώδια τοποθετούνται μέσα σε διαιρεμένους σωλήνες, αυτοί 

στη συνέχεια γεμίζονται με κοσκινισμένο χώμα με μέγιστη διάμετρο κόκκου 10 mm  ή άμμο 

λατομείου από  λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ονομαστικού μεγέθους 5 mm. ……. 
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4.6. Το υποκεφάλαιο Β3 του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (σελίδα 128) διαμορφώνεται 

ως εξής : 

Το χαντάκι και μέχρι να υπερκαλυφθεί η κουλούρα κατά 0,10 m, συμπληρώνεται με 

κοσκινισμένο χώμα  με μέγιστη διάμετρο κόκκου 10 mm  ή άμμο λατομείου από   

.λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ονομαστικού μεγέθους 5 mm και στη συνέχεια καλύπτεται με 

τσιμεντόπλακες 

4.7. Η παρατήρηση α για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (σελίδα 139) 

διαμορφώνεται ως εξής : 

α. Σε κάθε περίπτωση που, κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης, διευθέτησης, 

μετατόπισης κ.λπ. υπόγειων καλωδίων, τα προϊόντα εκσκαφής είναι ή γίνονται ακατάλληλα για 

κοσκίνισμα ή έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο του έργου, τότε, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να τοποθετεί άμμο λατομείου από λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ονομαστικού 

μεγέθους 5 mm, χωρίς αυτός να παίρνει ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

4.8. Η περιγραφή του άρθρου 2651  (σελίδα 169)  διαμορφώνεται ως εξής : 

Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι, πλαστικού σωλήνα από ΡΕ Φ 50 mm, PN10,σύμφωνα με την 

ΤΠ[2] Section 1 ή Section 2 για καλώδιο οπτικών ινών, σύνδεση των σωλήνων με 

συνδέσμους σύμφωνα με την ΤΠ[3] και τοποθέτηση στεγανωτικών καλυμμάτων στις 

απολήξεις των σωλήνων στα φρεάτια, σύμφωνα με την ΤΠ[4].  Ενδεικτική μέση απόσταση 

μεταξύ φρεατίων 250 m. Οι σωλήνες εγκαθίστανται πάνω σε στρώμα κοσκινισμένου χώματος 

με μέγιστη διάμετρο κόκκου 10 mm  ή άμμου λατομείου από  λεπτόκοκκο αδρανές υλικό 

ονομαστικού μεγέθους 5 mm, πάχους 0,10 m και καλύπτονται στη συνέχεια σε πάχος 0,10 m 

με τα ίδια υλικά.   

4.9. Η περιγραφή του άρθρου 2652  (σελίδα 169)  διαμορφώνεται ως εξής : 

Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι, πλαστικού σωλήνα από ΡΕ Φ 50 mm, PN10,σύμφωνα με την 

ΤΠ[2] Section 1 ή Section 2 για καλώδιο οπτικών ινών, σύνδεση των σωλήνων με 

συνδέσμους σύμφωνα με την ΤΠ[3] και τοποθέτηση στεγανωτικών καλυμμάτων στις 

απολήξεις των σωλήνων στα φρεάτια, σύμφωνα με την ΤΠ[4].  Ενδεικτική μέση απόσταση 

μεταξύ φρεατίων 250 m. Οι σωλήνες εγκαθίστανται πάνω σε στρώμα κοσκινισμένου χώματος 

με μέγιστη διάμετρο κόκκου 10 mm  ή άμμου λατομείου από  λεπτόκοκκο αδρανές υλικό 

ονομαστικού μεγέθους 5 mm, πάχους 0,10 m και καλύπτονται στη συνέχεια σε πάχος 0,10 m 

με τα ίδια υλικά.   

4.10. Η περιγραφή του άρθρου 2653  (σελίδα 169)  διαμορφώνεται ως εξής : 

Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι, πλαστικού σωλήνα από ΡΕ Φ 50 mm, PN10, σύμφωνα με την 

ΤΠ[2] Section 1 ή Section 2 για καλώδιο οπτικών ινών, σύνδεση των σωλήνων με 

συνδέσμους σύμφωνα με την ΤΠ[3] και τοποθέτηση στεγανωτικών καλυμμάτων στις 

απολήξεις των σωλήνων στα φρεάτια, σύμφωνα με την ΤΠ[4].  Ενδεικτική μέση απόσταση 

μεταξύ φρεατίων 250 m. Οι σωλήνες εγκαθίστανται πάνω σε στρώμα κοσκινισμένου χώματος 

με μέγιστη διάμετρο κόκκου 10 mm  ή άμμου λατομείου από  λεπτόκοκκο αδρανές υλικό 
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ονομαστικού μεγέθους 5 mm, πάχους 0,10 m και καλύπτονται στη συνέχεια σε πάχος 0,10 m 

με τα ίδια υλικά.   

4.11. Η περιγραφή του άρθρου 2654  (σελίδα 170)  διαμορφώνεται ως εξής : 

Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι, τριών τρίοπων πλαστικών σωλήνων από ΡΕ 3ΧΦ50 mm, PN10, 

σύμφωνα με την ΤΠ[2] Section 1 για καλώδιο οπτικών ινών. Κατασκευή σύμφωνα με την 

οδηγία [1].  Σύνδεση των σωλήνων με συνδέσμους σύμφωνα με την ΤΠ[3], διευθέτηση των 

σωλήνων και τοποθέτηση στεγανωτικών καλυμμάτων στις απολήξεις των σωλήνων στα 

φρεάτια, σύμφωνα με την ΤΠ[Α] και την ΤΠ[4]. Ενδεικτική μέση απόσταση μεταξύ φρεατίων 

250 m. Οι σωλήνες εγκαθίστανται πάνω σε στρώμα κοσκινισμένου χώματος με μέγιστη 

διάμετρο κόκκου 10 mm  ή άμμου λατομείου από  λεπτόκοκκο αδρανές υλικό ονομαστικού 

μεγέθους 5 mm, πάχους 0,10 m και καλύπτονται στη συνέχεια σε πάχος 0,10 m με τα ίδια 

υλικά..   

5. Προστίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Συμφωνητικού των υλικών ο παρακάτω 

πίνακας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΗ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 

ΑΤ ΚΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

3350 4300021930 

Διμεταλλικό  χιτώνιο  βαθιάς  συμπίεσης  για  σύνδεση αγωγού φάσης καλωδίου χάρτου NKBA 6,6 
kV 95 mm2 Cu  και  αγωγού  φάσης καλωδίου  XLPE  240  mm2 Al,  σύμφωνα  με  την  παρ.  12.1  
του  Φύλλου  Τεχνικών Παρατηρήσεων  για  Θερμοσυστελλόμενα  Υλικά Καλωδίων 
(Κ.Υ.4300021930) 

3351 4300021931 

Διμεταλλικό  χιτώνιο  βαθιάς  συμπίεσης  για  σύνδεση αγωγού  φάσης  καλωδίου  χάρτου  NKBA  
6,6  kV  120 mm2 Cu και αγωγού φάσης καλωδίου XLPE 240 mm2 Al, σύμφωνα με την παρ. 12.1 
του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων  για  Θερμοσυστελλόμενα  Υλικά Καλωδίων (K.Y. 
4300021931) 

3352 4300021932 

Διμεταλλικό  χιτώνιο  βαθιάς  συμπίεσης  για  σύνδεση αγωγού  φάσης  καλωδίου  χάρτου  NKBA  
6,6  kV  240 mm2  Cu και αγωγού φάσης καλωδίου XLPE 240 mm2 Al, σύμφωνα με την παρ. 12.1 
του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων  για  Θερμοσυστελλόμενα  Υλικά Καλωδίων (K.Y. 
4300021932) 

3353 4300021933 

Διμεταλλικό  Χιτώνιο  βαθιάς  συμπίεσης  για  σύνδεση αγωγού  φάσης  καλωδίου  χάρτου  NHKBA  
22  kV  240 mm2  Cu και αγωγού φάσης καλωδίου XLPE 240 mm2 Al, σύμφωνα με την παρ. 12.1 
του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων  για  Θερμοσυστελλόμενα  Υλικά Καλωδίων 
(Κ.Υ.4300021933) 

3354 4300021934 

Διμεταλλικό  Χιτώνιο  βαθιάς  συμπίεσης  για  σύνδεση αγωγού φάσης καλωδίου χάρτου NKBA 6,6 
kV 70 mm2 Cu  και  αγωγού  φάσης  καλωδίου  XLPE  240  mm2  Al, σύμφωνα  με  την  παρ.  12.1  
του  Φύλλου  Τεχνικών Παρατηρήσεων  για  Θερμοσυστελλόμενα  Υλικά Καλωδίων (K.Y. 
4300021934) 

3355 4320005392 

Τερματισμός  από  θερμοσυστελλόμενο  υλικό  εξωτερικής χρήσης,  για  σύνδεση  υπογείων  
καλωδίων  XT  0,6/1 kV συνθετικής μόνωσης με εναέριο δίκτυο γυμνών αγωγών Al,  σύμφωνα  με  
το  ΕΙΔΟΣ  Α,  Μέγεθος  1  της  Τεχνικής Προδιαγραφής  GR-273/11.02.86  και  την  παρ.  8  του  
Φύλλου  Τεχνικών  Παρατηρήσεων  για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (Κ.Υ. 4320005392) 

3356 4320005793 

Ευθεία σύνδεση θερμοσυστελλόμενη μετάβασης XT υπογείου καλωδίου ΝΑΚΒΑ με μόνωση 
χάρτου, σε υπόγειο καλώδιο συνθετικής μόνωσης XLPE, σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ II της Τεχνικής 
Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92 και την παρ. 6 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 
Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (K.Y. 4320005793) 
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3357 4320006177 

Ακροκιβώτιο μονοπολικό θερμοσυστελλόμενο για συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x50 mm2 ΑΙ + 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 (K.Y. 
4320006177) 

3358 4320006189 

Ευθύς σύνδεσμος μονοπολικός θερμοσυστελλόμενος για συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x50 mm2 
ΑΙ + 50 mm2 St θωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-160/02.08.04 και 
το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (Κ.Υ.4320006189) 

3359 4320006311 

Ακροκιβώτιο θερμοσυστελλόμενο 20 kV, εσωτερικού χώρου, για μονοπολικό καλώδιο XLPE 1x50 
mm2 - 1x95 mm2, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή GR- 277/01.10.84 και τις παρ. 1.1 και 4 
του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (K.Y.4320006311) 

3360 4320007029 

Ευθεία σύνδεση από θερμοσυστελλόμενο υλικό για συνδέσεις μεταξύ υπογείων καλωδίων XT με 
συνθετική μόνωση XLPE, σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ I της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΚ 03.38/02.06.92 
και την παρ. 5 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων 
(Κ.Υ.4320007029) 

3361 4320007078 

Τερματισμός από θερμοσυστελλόμενο υλικό για εξωτερική χρήση, για σύνδεση υπογείων καλωδίων 
XT 0,6/1 kV συνθετικής μόνωσης με εναέριο δίκτυο συνεστραμμένων καλωδίων ή γυμνών αγωγών 
Cu, σύμφωνα με το ΕΙΔΟΣ Β, Μέγεθος 1 της Τεχνικής Προδιαγραφής GR-273/11.02.86 και την παρ. 
9 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων 
(Κ.Υ.4320007078) 

3362 4320007923 

Διμεταλλικός ακροδέκτης γείωσης αγωγού γης AL 25 mm2 σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-
264/16.12.77 και τις παρ. 1.2.1 και 1.3 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 
Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (Κ.Υ. 4320007923) 

3363 4320007935 

Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο υλικό ευθείας σύνδεσης ΜΤ, για συνδέσεις φάσεων 
υπογείων καλωδίων συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm2 ΑΙ + 25 mm2 ΑΙ, σύμφωνα 
με τον ΤΥΠΟ Α της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών 
Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (Κ.Υ.4320007935) 

3364 4320007947 

Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο υλικό ευθείας σύνδεσης ΜΤ μετάβασης, για 
συνδέσεις φάσεων μεταξύ υπογείων καλωδίων συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm2 
ΑΙ + 25 mm2 ΑΙ και καλωδίων με μόνωση χάρτου 3x240 mm2 ΑΙ τύπου ΝΑΕΚΒΑ (N.D.), σύμφωνα 
με τον ΤΥΠΟ Β της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών 
Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (Κ.Υ.4320007947) 

3365 4320007959 

Μονοπολική απαρτία τερματισμού ΜΤ εξωτερικού χώρου, φάσεων, ενισχυμένης μόνωσης, από 
θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση σε υπόγεια καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 
3x240 mm2 ΑΙ + 25 mm2 ΑΙ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04, και την παρ. 
1 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων 
(Κ.Υ.4320007959) 

3366 4320007960 

Μονοπολική απαρτία τερματισμού ΜΤ εξωτερικού χώρου, φάσεων, κανονικής μόνωσης, από 
θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση σε υπόγεια καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 
3x240 mm2 Αl + 25 mm2 ΑΙ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και την παρ. 
1 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (Κ.Υ. 
4320007960) 

3367 4320007972 

Μονοπολική απαρτία τερματισμού ΜΤ εσωτερικού χώρου, φάσεων, από θερμοσυστελλόμενο υλικό, 
για χρήση σε υπόγεια καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm2 ΑΙ + 25 mm2 
ΑΙ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-184/11.06.04 και την παρ. 1 του Φύλλου Τεχνικών 
Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (Κ.Υ.4320007972) 

3368 4320007984 

Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο υλικό ευθείας σύνδεσης ΜΤ μετάβασης, για 
συνδέσεις αγωγού γης και γείωσης των θωρακίσεων των φάσεων μεταξύ υπογείων καλωδίων 
συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 3x240 mm2 ΑΙ + 25 mm2 ΑΙ και καλωδίων με μόνωση 
χάρτου 3x240 mm2 ΑΙ τύπου ΝΑΕΚΒΑ (N.D.), σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Β της Τεχνικής Περιγραφής 
ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 
Καλωδίων (Κ.Υ.4320007984). 

3369 4320007996 

Μονοπολική απαρτία από θερμοσυστελλόμενο υλικό ευθείας σύνδεσης ΜΤ, για συνδέσεις αγωγού 
γης και γείωσης των θωρακίσεων των φάσεων υπογείων καλωδίων συνθετικής μόνωσης (XLPE) με 
διατομή 3x240 mm2 Αl + 25 mm2 Αl, σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Α της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-
213/11.06.04 και το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων 
(Κ.Υ.4320007996). 
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3370 4320008009 

Τριπολικό επιστόμιο από θερμοσυστελλόμενο υλικό για καλώδια με μόνωση χάρτου 3x240 mm2 ΑΙ 
τύπου ΝΑΕΚΒΑ (N.D.), σύμφωνα με τον ΤΥΠΟ Β της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04 και 
το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (K.Y.4320008009) 

3371 4320008435 

Ακροκιβώτιο μονοπολικό θερμοσυστελλόμενο για συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x150 mm2 ΑΙ + 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 
(K.Y.4320008435) 

3372 4320008460 

Ευθύς σύνδεσμος μονοπολικός θερμοσυστελλόμενος για συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x150 mm2 
ΑΙ + 50 mm2 St θωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-160/02.08.04 και 
το Φύλλο Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων (Κ.Υ. 4320008460) 

3373 4320008794 

Σύνδεσμος διακλάδωσης από θερμοσυστελλόμενο υλικό για υπόγεια καλώδια XT 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 (Κ.Υ.4320008794) 

3374 4320009117 

Θερμοσυστελλόμενη τριπολική απαρτία σύνδεσης μετάβασης μεταξύ καλωδίου 6,6 kV NKBA και 
καλωδίου XLPE 3X240 mm2 ΑΙ + 25 mm2 ΑΙ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-361/23.07.12 
και την παρ. 12 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων 
(Κ.Υ.4320009117) 

3375 4320009129 

Θερμοσυστελλόμενη τριπολική απαρτία σύνδεσης μετάβασης μεταξύ καλωδίου 22 kV NHKBA και 
καλωδίου XLPE 3X240 mm2 ΑΙ + 25 mm2 ΑΙ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-361/23.07.12  
και την παρ. 12 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων 
(Κ.Υ.4320009129) 

3384 4400001427 
Ασφάλεια ΧΤ χρονικής καθυστέρησης (βαρελάκι) 35A Προδιαγραφής     GR- 153 
(Κ.Υ.4400001427).   

3385 4400002006 
Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 40A, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V  
(Κ.Υ.4400002006) 

3386 4400002225 
Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος μονοφασικός 40A, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V  
Προδιαγραφής GR-216B (Κ.Υ.4400002225) 

3387 4400002432 
Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 25A, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V  
Προδιαγραφής GR-216A     (Κ.Υ.4400002432) 

3388 4400002444 
Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος μονοφασικός 25A, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V  
Προδιαγραφής GR-216B  (Κ.Υ.4400002444) 

3389 4400003000 
Διακόπτης Χ.Τ. μικροαυτόματος τριφασικός 63A, χαρακτηριστικής καμπύλης C, 230/400V  400V 
τύπου G  Προδιαγραφής GR-216A/A (Κ.Υ.4400003000) 

 




