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ΕΡΓΟ: ”Οικοδομικές εργασίες κατασκευής δύο υπογείων κτισμάτων στην Κοζάνη: (α) 

σε δημοτικό χώρο πρασίνου, στη γωνία των οδών Λοχαγού Κουβέλη & 3ης Σε-

πτεμβρίου (ΟΤ 769), στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου, Ε=31,00μ2 και (β)  

σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Ταϋγέτου (ΟΤ 696Α), στην περι-

οχή “Ξενία”, Ε=30,00μ2, για την εγκατάσταση και λειτουργία ισαρίθμων Υπο-

σταθμών Διανομής (Υ/Σ Γ-10.5 & Δ-2.9 Κοζάνης)." 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

         

Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η κατασκευή δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητων 

υπόγειων κτισμάτων Υποσταθμών στην Περιοχή Κοζάνης. Συγκεκριμένα: 

 

A. ΕΡΓΟ 1: 

  

Έργο: “Κατασκευή υπογείου κτίσματος, Ε=31,00μ2, σε δημοτικό χώρο πρασίνου, στη 

γωνία των οδών Λοχαγού Κουβέλη & 3ης Σεπτεμβρίου (ΟΤ 769), στον συνοικισμό 

Αγίου Αθανασίου της Κοζάνης, για την εγκατάσταση και λειτουργία Υποσταθμού 

Διανομής (Υ/Σ Γ-10.5 Κοζάνης)” 

 

Περιγραφή: 

 

Στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου της Κοζάνης, στη γωνία των οδών Λοχαγού Κουβέλη & 3ης 

Σεπτεμβρίου (ΟΤ 769), η ΔΕΗ (ήδη ΔΕΔΔΗΕ)/Περιοχής Κοζάνης προγραμμάτισε την κατασκευή 

υπογείου κτίσματος, Ε=31,00μ2, για την εγκατάσταση και λειτουργία υποσταθμού Διανομής 

(Υ/Σ Γ-10.5 Κοζάνης), ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη των ηλεκτρικών φορτίων της 

περιοχής και η κατάργηση και αποξήλωση του παραπλεύρως υφισταμένου εναερίου 

υποσταθμού (δίστυλο).  
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Για τον σκοπό αυτόν, ο Δήμος Κοζάνης ενέκρινε την παραχώρηση, κατά χρήση, τμήματος του 

δημοτικού χώρου πρασίνου, στη γωνία των οδών Λοχαγού Κουβέλη & 3ης Σεπτεμβρίου (ΟΤ 

769), για την κατασκευή καταλλήλου κτίσματος, για την εγκατάσταση και λειτουργία του 

αναγκαίου υποσταθμού.  

 

Το κτίσμα θα είναι εξ ολοκλήρου υπόγειο και μόνον τα φρεάτια απολήξεως των ανοιγμάτων 

καθόδου προσωπικού και μηχανημάτων θα είναι ορατά. Θα κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, στη συγκεκριμένη θέση, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα, ορθογωνικής κατόψεως, 9,70*3,20μ και θα καλύπτεται από στρώση χώματος, 

πάχους 1,00μ, η οποία θα μπορεί να φυτευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της, εκτός από τα δύο 

οριζόντια ανοίγματα, ένα για την πρόσβαση του προσωπικού, διαστ. 2,80*1,55μ και ένα για 

την κάθοδο των μηχανημάτων, διαστ. 2,40*1,40μ, τα οποία θα καλυφθούν είτε με 

πλακόστρωση είτε με περσιδωτά προέχοντα καλύμματα αερισμού, που θα διαμορφωθούν σε 

υπαίθρια καθίσματα (παγκάκια), ενώ το κλιμακοστάσιο θα καλυφθεί, εν μέρει, με επαλλήλως 

ανοιγόμενα μεταλλικά φύλλα.  

 

Για την κατασκευή του κτίσματος, προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 

 

1. Γενικές εκσκαφές (γαιώδεις- ημιβραχώδεις- βραχώδεις), σε επιφάνεια 11,70Χ5,20μ και τη 

στάθμη θεμελιώσεως, ήτοι μέχρι βάθους -4,60μ από τη στάθμη του εδάφους και -4,70μ από 

τη στάθμη του πεζοδρομίου, αφού προηγηθεί η αποξήλωση των υπαρχόντων φυτών και 

δενδρυλίων, καθώς και η καθαίρεση των πλακών πεζοδρομίου, κρασπέδων κλπ. Τα πρανή 

του ορύγματος θα είναι κεκλιμένα, για την αποφυγή αστοχίας των και θα προβλεφθεί 

περιθώριο 0,80~1,00μ από την περίμετρο του κτίσματος, για την διευκόλυνση κατασκευής 

των ξυλοτύπων. Αν διαπιστωθεί, μετά τις εκσκαφές, ότι υπάρχει κίνδυνος υποχώρησης των 

πρανών λόγω μη συνεκτικού εδάφους, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα αντιστηρίξεως, ειδικά 

προς την πλευρά του γειτονικού οικοπέδου, όπου το πρανές θα εφάπτεται σχεδόν της 

περιφράξεως. Μετά την ολοκλήρωση των γενικών εκσκαφών, θα τοποθετηθούν μεταλλικά 

προστατευτικά πετάσματα σε όλη την περίμετρο του ορύγματος και θα ληφθούν, με ευθύνη 

του εργολάβου, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στην περίπτωση που εμφανισθούν 

υπόγεια ύδατα, θα διανοιχθεί ειδικό φρεάτιο, στη μία γωνία του ορύγματος και θα 

τοποθετηθεί αντλία απαγωγής των.  

 

2. Στη συνέχεια, θα εξομαλυνθεί ο πυθμένας και θα διαστρωθεί με αδρανή λατομείου (σκύρα 

ή 3Α), για να επιτευχθεί πλήρης επιπεδοποίηση και οριζοντιοποίησή του και θα επιστρωθεί 

με beton καθαρότητας, κατηγορίας C12/16, μέσου πάχους 5εκ. Ακολούθως, με χρήση 

σκυροδέματος C20/25 και οπλισμού S400, θα κατασκευασθεί η θεμελίωση του κτίσματος 

με ενιαία πλάκα θεμελιώσεως (κοιτόστρωση), πάχους 26εκ, τα περιμετρικά τοιχώματα 

(d=20εκ) και η πλάκα οροφής (d=20εκ), η οποία, όπως αναφέρθηκε, θα έχει δύο 

ανοίγματα, ένα για την είσοδο των ογκωδών και βαρέων μηχανημάτων (μετασχηματιστές 

κλπ), που στη συνέχεια θα κλείσει και ένα για την είσοδο του προσωπικού, που θα 

επικαλυφθεί με επαλλήλως ανοιγόμενα μεταλλικά φύλλα. Πριν τη σκυροδέτηση της 

θεμελιώσεως, θα τοποθετηθεί θεμελιακή γείωση, με δύο απολήξεις. Οι κατακόρυφες 

εξωτερικές επιφάνειες των περιμετρικών τοιχωμάτων θα υγρομονωθούν με επαλειφόμενο 

τσιμεντορητινοειδές και, ακολούθως, με ασφαλτικό γαλάκτωμα και μεμβράνη HDPE 

(αυγουλιέρες), ενώ η άνω οριζόντια επιφάνεια της πλάκας οροφής, καθώς και οι 
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κατακόρυφες επιφάνειες των απολήξεων (λαιμών) θα μονωθούν με την επικόλληση 

μεμβράνης ασφαλτόπανου 5mm. Μετά τις στεγανοποιήσεις, θα γίνει η επίχωση των 

περιμετρικών κενών με χωμάτινα προϊόντα εκσκαφών, μέχρι τη στάθμη της πλάκας 

οροφής, ενώ η τελική στρώση, πάχους 1,00μ, θα καλυφθεί με κατάλληλο κηπόχωμα, ώστε 

να καταστεί δυνατή η φύτευσή της.  

 

3. Θα ακολουθήσουν οι εργασίες σιδηροκατασκευών, της κλίμακος καθόδου και του 

καλύμματος της καταπακτής εισόδου προσωπικού με μεταλλικά επαλλήλως ανοιγόμενα 

φύλλα και η βαφή τους με αντισκωριακό μίνιο και ελαιόχρωμα. 

 

Για όλες τις παραπάνω εργασίες κατασκευής του εν λόγω υπογείου κτίσματος Υποσταθμού σε 

δημοτικό χώρο πρασίνου δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, σύμφωνα με την Υ.Α. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/52716/21.11.01, παρά μόνον η έγκριση σχεδίων από τον οικείο ΟΤΑ, δηλαδή από 

την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, εν προκειμένω, η οποία έχει ήδη 

χορηγηθεί. Για την έναρξη των εργασιών, θα ενημερωθεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Κοζάνης.  

 

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα της χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για την εγκατάσταση εναερίων 

ή υπογείων δικτύων ηλεκτροδότησης, που είχε χορηγηθεί στη ΔΕΗ, ισχύει και για τον ΔΕΔΔΗΕ, 

ως καθολικού διαδόχου της ΔΕΗ σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις, που 

αφορούν στον κλάδο της Διανομής (Νόμος 4001/2011, άρθρο 123). 

 

Θα ληφθούν, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου του έργου, όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας των τυχόν υπογείων δικτύων και εγκαταστάσεων, καθώς και των περιοίκων και 

διερχομένων, με την ασφαλή περίφραξη του εργοταξίου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί, θα 

αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη της επίβλεψης και 

υποχρεούται να ασκεί συνεχή εποπτεία στο έργο, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο ίδιος ή 

με εκπρόσωπό του μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό ή εργοδηγό. 

 

 

 

 

 

B. ΕΡΓΟ _2 

 

Έργο: “Κατασκευή υπογείου κτίσματος, Ε=29,93μ2, σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, 

επί της οδού Ταϋγέτου (ΟΤ 696Α), στην περιοχή “Ξενία”, για την εγκατάσταση και 

λειτουργία Υποσταθμού Διανομής (Υ/Σ Δ-2.9 Κοζάνης)” 

 

Περιγραφή: 

Στην περιοχή του ξενοδοχείου ‘‘Ξενία’’ της Κοζάνης, επί της οδού Ταϋγέτου (ΟΤ 696Α), ο 

ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχής Κοζάνης προγραμμάτισε την κατασκευή υπογείου κτίσματος, Ε=29,93μ2, για 

την εγκατάσταση και λειτουργία υποσταθμού Διανομής (Υ/Σ Δ-2.9 Κοζάνης), ώστε να καταστεί 

δυνατή η υπογείωση του δικτύου μέσης τάσεως και η κατάργηση και αποξήλωση τόσον του 

παραπλεύρως υφισταμένου εναερίου υποσταθμού (δίστυλο), όσον και του εναερίου δικτύου 

μέσης τάσεως της οδού Ξενία.  
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Για τον σκοπό αυτόν, ο Δήμος Κοζάνης ενέκρινε την παραχώρηση, κατά χρήση, τμήματος του 

δημοτικού κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Ταϋγέτου, για την κατασκευή καταλλήλου 

υπογείου κτίσματος, προορισμένου για την εγκατάσταση και λειτουργία του αναγκαίου 

υποσταθμού υποβιβασμού τάσεως και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

1. Το κτίσμα θα είναι υπόγειο και θα κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

σε συγκεκριμένη θέση, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, 

ορθογωνικής κατόψεως, 8,55*3,50μ και θα καλύπτεται από πλακόστρωση ή 

ασφαλτόστρωση, εκτός από τα δύο οριζόντια ανοίγματα, ένα για την πρόσβαση του 

προσωπικού, διαστ. 3,30*0,80μ και ένα για την κάθοδο των μηχανημάτων, διαστ. 

2,40*1,45μ, τα οποία θα καλυφθούν είτε με πλακόστρωση είτε με περσιδωτά προέχοντα 

καλύμματα αερισμού, που θα διαμορφωθούν σε υπαίθρια καθίσματα (παγκάκια), ενώ το 

κλιμακοστάσιο θα καλυφθεί, εν μέρει, με επαλλήλως ανοιγόμενα μεταλλικά φύλλα.  

 

2. Αρχικά θα γίνουν οι γενικές εκσκαφές (γαιώδεις- ημιβραχώδεις-βραχώδεις),, σε επιφάνεια 

10,00Χ5,00μ και μέχρι βάθους -3,70μ από τη στάθμη του οδοστρώματος. Μετά την 

ολοκλήρωση των γενικών εκσκαφών, θα τοποθετηθούν μεταλλικά προστατευτικά 

πετάσματα σε όλη την περίμετρο του ορύγματος και, ακολούθως, θα εξομαλυνθεί ο 

πυθμένας και θα διαστρωθεί με σκύρα, για να επιτευχθεί η πλήρης επιπεδοποίηση και 

οριζοντιοποίησή του και θα επιστρωθεί με beton καθαρότητας.  

 

3. Ακολούθως θα κατασκευασθεί η θεμελίωση του κτίσματος με ενιαία πλάκα θεμελιώσεως 

(κοιτόστρωση), πάχους 25εκ, τα περιμετρικά τοιχώματα (d=20εκ) και η πλάκα οροφής 

(d=16εκ), η οποία, όπως αναφέρθηκε, θα έχει δύο ανοίγματα, ένα για την είσοδο των 

ογκωδών και βαρέων μηχανημάτων (μετασχηματιστές κλπ), που στη συνέχεια θα κλείσει με 

δύο προέχοντα μεταλλικά καλύμματα αερισμού και ένα για την είσοδο του προσωπικού, που 

θα επικαλυφθεί με επαλλήλως ανοιγόμενα μεταλλικά ελάσματα.  

 

4. Οι κατακόρυφες εξωτερικές επιφάνειες των περιμετρικών τοιχωμάτων θα υγρομονωθούν με 

επαλειφόμενο τσιμεντορητινοειδές και, ακολούθως, με ασφαλτικό γαλάκτωμα.  

 

5. Σε επόμενη εργολαβία θα ακολουθήσει η εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου του Υ/Σ, με την 

κατασκευή των καναλιών, των βάσεων μετασχηματιστών και των λοιπών μηχανημάτων, των 

στραγγιστηρίων, των δαπέδων κλπ και, στη συνέχεια, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός του, η 

είσοδος και ανάπτυξη των καλωδίων και η σύνδεσή τους με τα μηχανήματα. Μετά την 

τοποθέτηση των μηχανημάτων, η καταπακτή εισόδου των θα κλείσει και η οριζόντια 

εξωτερική επιφάνεια της πλάκας οροφής θα υγρομονωθεί με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές και 

πατητή τσιμεντοκονία και, ακολούθως, θα επιστρωθεί είτε με πλάκες πεζοδρομίου είτε με 

σχιστόπλακες (Πηλίου ή Ελευθερουπόλεως).  

 

Επισημαίνεται ότι για την κατασκευή του εν λόγω υπογείου κτίσματος δεν απαιτείται 

οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τα 

i) Ν.1672/1951, άρθρο 12, παρ.2 

ii) ΥΠΕΧΩΔΕ/Υ.Α. οικ. 52716/21.11.2001 

iii) Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38923/42/89 
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iv) Ν.4067/2012, άρθρο 20, παρ.2(α) 

v) Απόφαση 762/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 

 

παραπάνω σχετικά, παρά μόνον υποβολή και έγκριση σχεδίων από τον οικείο ΟΤΑ, δηλαδή από 

την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, εν προκειμένω.  

 

Επίσης αναφέρεται ότι το δικαίωμα της χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για την εγκατάσταση 

εναερίων ή υπογείων δικτύων ηλεκτροδότησης, που είχε χορηγηθεί στη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα 

παραπάνω α’, β’ & γ’ σχετικά, ισχύει και για τον ΔΕΔΔΗΕ, ως καθολικού διαδόχου της ΔΕΗ σε 

όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις, που αφορούν στον κλάδο της Διανομής 

(Νόμος 4001/2011, άρθρο 123). 


