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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ.  

 

Για την τοποθέτηση Μετρητικών ∆ιατάξεων µε ηλεκτρονικούς Μετρητές νέας τεχνολογίας, 

εφοδιασµένους µε επικοινωνιακό µέσο και οικιακή οθόνη, καθώς και την τοποθέτηση στους Υ/Σ 

ΜΤ-ΧΤ συγκεντρωτών PLC και µετρητών ΧΤ, εφοδιασµένους µε επικοινωνιακό µέσο, και την 

ένταξή τους στο Κεντρικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης µε ταυτόχρονη αποξήλωση των υπαρχουσών 

µετρητικών διατάξεων, θα εφαρµοσθούν τα ακόλουθα αναφερόµενα.  

 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΟΥΜΕΝΩΝ – 
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ. 

 

∆εδοµένου ότι κατά την υλοποίηση του έργου θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αποξήλωσης και 

κατόπιν τοποθέτησης στην ίδια θέση του νέου σύγχρονου ηλεκτρονικού µετρητικού 

εξοπλισµού, στις µετρητικές διατάξεις των πελατών Χαµηλής Τάσης της Επιχείρησης, της 

γεωγραφικής περιοχής που καθορίζεται στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης, και για την όσο το δυνατό 

αποφυγή της όχλησης στον πελάτη, ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει ενηµερώσει 

τηλεφωνικά τους πελάτες για τις εργασίες που θα εκτελέσει µέσω του Help Desk, καθώς και µε 

την επικόλληση κατάλληλων ενηµερωτικών εντύπων για τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών 

στις θύρες των πελατών. Στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρµόσει και να πιστοποιήσει τις κάτωθι 

διαδικασίες : 

2.1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ. 

 

Πριν την αποξήλωση του συνόλου της µετρητικής διάταξης κάθε πελάτη (υφιστάµενο κιβώτιο 

τοποθέτησης του µετρητή και τον ίδιο το µετρητή µε τη διάταξη προστασίας του), θα πρέπει να 

καταγραφούν και να αποδοθούν πιστοποιηµένα στις  υπηρεσίες της Περιοχής του έργου, τα 

ακόλουθα στοιχεία κάθε πελάτη : 

 

• ∆ιεύθυνση Πελάτη. 

• Αριθµός Παροχής του Πελάτη (αναγράφεται σε πλακίδιο αλουµινίου τοποθετηµένο στο 

κάλυµµα του κιβωτίου της µετρητικής του διάταξης ή γραµµένο µε ανεξίτηλο 

µαρκαδόρο). 

• Αριθµός Μετρητή. 

• Ενδείξεις του/των Μετρητή/τών (ανάλογα µε τον τύπο παροχής και το υφιστάµενο 

τιµολόγιο του κάθε πελάτη), µε ενυπόγραφη γνωστοποίηση του πελάτη (όπου είναι 

εφικτό). 
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• Τύπος Μετρητή – Ονοµασία Κατασκευαστή. 

• Περιοχή Έντασης λειτουργίας του µετρητή (π.χ. 10-60 Α).  

• Ονοµαστική ένταση ρεύµατος της τηκτής ασφάλειας ή του µικροαυτόµατου διακόπτη 

του µετρητή (π.χ. 3 Χ 40 Α).  

• ∆ιατοµές και χρωµατική τυποποίηση (αντιστοίχηση χρώµατος-φάσης) καλωδίων 

Πελάτη.  

• Αν στο µετρητή ήταν προσαρµοσµένος ∆έκτης Τηλεχειρισµού Ακουστικής Συχνότητας 

για την ενεργοποίηση διπλού τιµολογίου, τα στοιχεία του δέκτη ακουστικής 

συχνότητας (∆ΤΑΣ). 

• Κάθε µη φυσιολογική κατάσταση η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει ενδεικτικό 

στοιχείο παραβίασης ή ρευµατοκλοπής. Πριν την έναρξη των εργασιών 

αντικατάστασης των µετρητών θα δοθεί στον Ανάδοχο η διαδικασία ελέγχου της προς 

αποξήλωση µετρητικής διάταξης. Σε περίπτωση ευρηµάτων, το συνεργείο του 

Αναδόχου θα ενηµερώνει άµεσα  την Περιοχή προκειµένου η Περιοχή να προβεί στις 

απαραίτητες διαδικασίες.  

• Κάθε ενδεχόµενος κίνδυνος σε θέµατα υγείας και ασφάλειας.  
 

2.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ. 

 

Μετά την τοποθέτηση της νέας µετρητικής διάταξης, θα πρέπει να καταγραφούν και να 

αποδοθούν πιστοποιηµένα στις  υπηρεσίες της Περιοχής του έργου, τα ακόλουθα στοιχεία κάθε 

πελάτη : 

• Ο Αριθµός Παροχής του Πελάτη (επανατοποθέτηση του πλακιδίου αλουµινίου στο 

κάλυµµα του κιβωτίου της µετρητικής του διάταξης ή  εγγραφή του αριθµού παροχής 

µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο. 

• Ο Αριθµός σειράς του νέου µετρητή. 

• Ο Τύπος του Μετρητή. 

• Οι Αρχικές ενδείξεις του Μετρητή µετά από την ηλέκτρισή του (ανάλογα τον τύπο 

παροχής και το υφιστάµενο τιµολόγιο του κάθε πελάτη). 

• Το πρόγραµµα (configuration) του µετρητή αναφορικά µε τις τιµολογιακές ζώνες 

λειτουργίας του (π.χ. απλού ή διπλού τιµολογίου). 

• Τον αριθµό της σφραγίδας που θα χρησιµοποιηθεί για τη σφράγιση του καλύµµατος 

ακροδεκτών του µετρητή, του κιβωτίου συνδέσεων καθώς και του κιβωτίου της 

µετρητικής διάταξης. 
 

Οι ανωτέρω διαδικασίες θα καταγράφονται σε ηλεκτρονικά αρχεία, η δοµή των οποίων θα 

εγκριθεί από την Επιχείρηση. 
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Όλα τα ανωτέρω δεδοµένα κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πρέπει να 

διαβιβάζονται, σε ηλεκτρονική µορφή, σε καθηµερινή βάση στις αρµόδιες Υπηρεσίες της 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για έλεγχο και επιβεβαίωση πριν την εισαγωγή των δεδοµένων τιµολόγησης στο 

υφιστάµενο σύστηµα τιµολόγησης της Επιχείρησης. 

Άλλες ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν (επιπρόσθετα των απαιτήσεων εγκατάστασης οι οποίες 

προβλέπονται από τη σύµβαση του έργου) για την αποτελεσµατική λειτουργία της 

συσκευής(ων) θα πιστοποιούνται, µε βάση φωτογραφίες  προερχόµενες από τον Aνάδοχο. Η 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. θα εγκρίνει την αναγκαιότητα εγκατάστασης κεραίας υψηλής απολαβής, µετά από 

προσκόµιση επαρκούς τεκµηρίωσης της αδυναµίας επικοινωνίας µε τον υπάρχοντα µετρητή – 

modem (π.χ χαµηλή στάθµη σήµατος).  

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν προβεί στην κατασκευή της µετρητικής διάταξης να µελετήσει τα 

στοιχεία του τιµολογίου που θα εφαρµοστεί στον κάθε πελάτη ή Υ/Σ ΜΤ-ΧΤ καθώς και τα 

πλήρη τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση της µετρητικής διάταξης, δηλαδή 

τάση λειτουργίας, µέγιστη ένταση λειτουργίας (αν είναι παροχή µέσω µετασχηµατιστών 

εντάσεως, σχέση πρωτεύοντος – δευτερεύοντος µετασχηµατιστών εντάσεως), καθώς και τη 

συνδεσµολογία. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα παραδώσει η Επιχείρηση στον Ανάδοχο µετά την υπογραφή της 

Σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος µετά από µελέτη των παραπάνω δεδοµένων θα πρέπει να προγραµµατίσει 

καταλλήλως τον ηλεκτρονικό µετρητή στο εργαστήριό του (ή στο εργοστάσιο κατασκευής του). 

Μετά τον προγραµµατισµό ο ηλεκτρονικός µετρητής πρέπει να τοποθετηθεί στην τράπεζα 

ελέγχου µε σκοπό να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του, η ακρίβειά του και τα αποτελέσµατα 

των δοκιµών σειράς θα πρέπει να παραδοθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο στο ∆Ε∆∆ΗΕ.. 

Μετά τον έλεγχο καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού µετρητή, αυτός θα τοποθετηθεί εντός 

κατάλληλου κιβωτίου  και θα είναι έτοιµος να συνδεθεί. 

Ο µετρητής θα πρέπει να είναι σφραγισµένος, και πιστοποιηµένος.  

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. 

 

Ο Ανάδοχος σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας που θα υποβάλει και θα εγκρίνει η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα τοποθετήσει την παραπάνω µετρητική διάταξη και θα αποξηλώσει 

την υπάρχουσα διάταξη του συγκεκριµένου πελάτη. 
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Ειδικότερα θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία : 

•  Αφού ακολουθηθεί η διαδικασία συλλογής των στοιχείων πελάτη της παραγράφου 2, 

θα αποξηλωθεί η υφιστάµενη µετρητική διάταξη του πελάτη (εκτός του κιβωτίου 

διακλάδωσης), και θα παραµείνει µόνο το υφιστάµενο καλώδιο της παροχής του 

πελάτη (δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε επέµβαση στο συγκεκριµένο καλώδιο 

καθώς είναι ιδιοκτησίας και αρµοδιότητας των πελατών), το οποίο θα πρέπει να 

επισηµανθεί (µε κατάλληλο αυτοκόλλητο) µε τον αριθµό παροχής για την αποφυγή 

λαθών.  

• Εν συνεχεία στην θέση στήριξης της παλαιάς διάταξης θα στερεώνεται η νέα διάταξη. 

•  Στην συνέχεια θα πρέπει να συνδεθούν τα καλώδια της παροχής του πελάτη και τα 

καλώδια από το κιβώτιο διακλάδωσης που είχαν αποσυνδεθεί, ώστε να τροφοδοτηθεί 

η διάταξη. 

•  Η όλη εργασία θα πρέπει να γίνει υπό τάση, οπότε θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλα τα 

αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει ανάγκη για 

αντικατάσταση των καλωδίων από το κιβώτιο διακλάδωσης και πρέπει να γίνει 

διακοπή της παροχής. Η διακοπή θα γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου, που θα 

διαθέτει τις απαραίτητες άδειες εργασίας.  

• Καλώδια και υλικά εγκατάστασης (βύσµατα ούπα, βίδες, στυπιοθλίπτες, σωλήνες 

καλωδίων κλπ)  που απαιτηθούν για την διασύνδεση των διατάξεων είναι ευθύνης του 

Αναδόχου.  

•  Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης της µετρητικής διάταξης θα 

επανασυνδεθεί ο πελάτης. 

•  Στις τριφασικές παροχές ο Ανάδοχος, θα πρέπει να ελέγχει πριν και µετά τις εργασίες, 

τη σωστή διαδοχή των φάσεων, πριν και µετά την αντικατάσταση και να ενηµερώνει 

σχετικά τον Πελάτη, µε ενυπόγραφη επιβεβαίωση της σχετικής ενηµέρωσης του,  πριν 

την επανηλέκτριση της µετρητικής διάταξης στην περίπτωση αλλαγής της διαδοχής 

φάσεων.  

• Ο Ανάδοχος κατόπιν θα πρέπει να εντάξει επικοινωνιακά το νέο µετρητή, αναλόγως 

του  µέσου επικοινωνίας µε το οποίο είναι εφοδιασµένος ο µετρητής, στο Κέντρο 

Τηλεµέτρησης. 

• Στη περίπτωση που απαιτηθεί θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα από τα συνεργεία 

του Αναδόχου να προγραµµατίσουν επιτόπου το µετρητή ώστε να συνεργάζεται µε το 

νέο µέσο επικοινωνίας. 

•  Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξοπλίσει το συνεργείο του µε 

φορητούς υπολογιστές και τον κατάλληλο εξοπλισµό που είναι αναγκαίος για τον 

προγραµµατισµό του µετρητή. 
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•  Σε περίπτωση που ο µετρητής έχει µέσο επικοινωνίας τύπου GPRS/GSM θα πρέπει να 

εισαχθεί η κάρτα επικοινωνίας (SIM) και εν συνεχεία θα ενταχθεί στο Κέντρο 

Τηλεµέτρησης. 

•  Σε περίπτωση µη επίτευξης επικοινωνίας τύπου GPRS/GSM, λόγω ειδικών συνθηκών 

(δυσκολία λήψης σήµατος) θα πρέπει να εξετασθεί η τοποθέτηση καλωδίου επέκτασης 

(προστατευµένο µέσα σε κατάλληλη πλαστική σωλήνα) της υφιστάµενης κεραίας.  

• Σε περίπτωση που ο µετρητής έχει µέσο επικοινωνίας τύπου PLC η ένταξη θα πρέπει 

να γίνει αυτόµατα µέσω του συγκεντρωτή  PLC στο Κέντρο Τηλεµέτρησης, χωρίς να 

απαιτηθεί παρέµβαση χειριστών. 

•  Σε περίπτωση µη επίτευξης επικοινωνίας τύπου PLC, λόγω ειδικών συνθηκών 

(δυσκολία λήψης σήµατος) θα πρέπει να εξετασθεί η τοποθέτηση συσκευή 

αναµετάδοσης του σήµατος PLC. 

•  Εάν και πάλι δεν επιτυγχάνεται επικοινωνία, θα πρέπει να ενηµερωθεί εγγράφως η 

Επιχείρηση το συντοµότερο δυνατό. 

• Αφού αποκατασταθεί η όποια µορφή επικοινωνίας θα πρέπει να σφραγιστεί η διάταξη 

και να καταγραφούν οι αριθµοί των σφραγίδων.  

4.1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ.  

Κατά την υλοποίηση του έργου θα αντικατασταθούν από τον ανάδοχο όλα τα κιβώτια  

τοποθέτησης των Μετρητών µε νέα προµήθειάς του σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

υλικού (συν/νες στη διακήρυξη), καθώς µε όλα τα απαιτούµενα υλικά για τη στήριξη 

τοποθέτησή τους (στριφώνια, ούπα, στυπιοθλίπτες, πλαστικές σωλήνες ως το κιβώτιο 

διακλάδωσης κλπ).  

4.2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΗΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Κατά την υλοποίηση του έργου θα αντικατασταθούν από τον ανάδοχο µαζί µε τα κιβώτια  

τοποθέτησης των Μετρητών, όλα τα τηκτά ασφαλειών και οι πορσελάνινες βάσεις τους µε 

νέους µικροαυτόµατους διακόπτες προµήθειάς του, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

υλικού (συν/νες στη διακήρυξη), καθώς µε κατάλληλο πλαστικό κάλυµµα για προστασία έναντι 

τυχαίας επαφής.  

Για την επιλογή των κατάλληλων µικροαυτοµάτων διακοπτών προστασίας των παροχών 

∆Ε∆∆ΗΕ δίδεται στο Παράρτηµα του παρόντως τεύχους Πίνακας των τυποποιηµένων παροχών 

του ∆Ε∆∆ΗΕ.  

4.3. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ. 

Οι εργασίες που ολοκληρώνονται κάθε ηµέρα από τα συνεργεία του Αναδόχου, θα πρέπει να 

καταγράφονται σε σχετικό ηµερολόγιο που θα τηρεί κάθε συνεργείο και θα υπογράφονται από 
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τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της επίβλεψης και θα περιλαµβάνουν και τυχόν παρατηρήσεις 

της επίβλεψης αναφορικά µε ατέλειες ή προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν. Αντίγραφο του 

σχετικού φύλλου του ηµερολογίου θα παραδίδεται στην επίβλεψη.  

4.4. ΑΠΟΞΗΛΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 

Όλα τα αποξηλούµενα υλικά θα αποσυναρµολογούνται, θα διαχωρίζονται ανά είδος (µετρητής, 

κιβώτιο, τηκτές ασφάλειες, µικραυτόµατος διακόπτης,  ∆έκτης ΤΑΣ κλπ), θα συσκευάζονται σε 

χαρτοκιβώτια και παλέτες και θα παραδίδονται στις αποθήκες της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. των Περιοχών. 

Ειδικά για τους µετρητές ο Ανάδοχος θα αναγράψει σε κάθε αποξηλωµένο µετρητή τον αριθµό 

παροχής ∆Ε∆∆ΗΕ, χωρίς να γίνουν επεµβάσεις στον µετρητή και ιδιαίτερα στις µετρητικές 

ενδείξεις και τις σφραγίδες του καλύµµατος.      

Ειδικότερα : 

1. Αποσυναρµολόγηση µετρητικών διατάξεων 

2. ∆ιαχωρισµός αποξηλούµενων υλικών (κιβώτια µετρητών, βάσεις ασφαλειών, τηκτές 

ασφάλειες ανά είδος, ηλεκτροµηχανικούς µετρητές, ηλεκτρονικούς µετρητές, δέκτες 

ΤΑΣ ανά είδος, Η/Ν Ρελε,  καλώδια) και διακριτή συσκευασία ανά είδος.     

3. Ειδικά για τους µετρητές, η κάθε συσκευασία θα συνοδεύεται από κατάλογο µε αριθµό 

παροχής και ηµεροµηνία αποξήλωσης.  

4. Οι αποξηλούµενοι ηλεκτρονικοί µετρητές θα έχουν ξεχωριστή συσκευασία από τους 

ηλεκτροµηχανικούς.  

5. Τα αποξηλούµενα ενεργά υλικά θα διακινούνται σε κλειστούς χώρους καθώς δύναται να 

επαναχρησιµοποιηθούν από τον ∆Ε∆∆ΗΕ.   

6. Τοποθέτηση αποξηλούµενων υλικών σε παλέτες 120cm x 80cm. 

7. Μεταφορά υλικών προς επιστροφή στις αποθήκες των Περιοχών του ∆Ε∆∆ΗΕ.   

8. Εκφόρτωση και παράδοση σε Αποθήκες ∆Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

υπευθύνων Αποθηκών. 

Επισηµάνσεις: 

• Οι µετρητές θα πρέπει να επιστρέφονται σε παλέτες µέσα σε χαρτόκιβώτια, 

ξεχωριστά οι Χ από τους Γ και ανά κωδικό υλικού (ίδιος κωδικός υλικού και 

κατηγορία ανά χαρτοκιβώτιο), µε εµφανή την ένδειξη κατηγορίας, του πλήθους 

(τεµάχια), της Περιοχής, των ηµεροµηνιών αποξήλωσης και µε κατάλογο των Αρ. 

Μετρητή και Αρ. Παροχής προέλευσης τους. Τα στοιχεια αυτά θα αναγράφονται σε 

πλαστικοποιηµένο πίνακα να είναι από απόσταση ευανάγνωστα, πλην του 

καταλόγου των Αρ. Μετρητή και Αρ. Παροχής.  

• Οι δέκτες ΤΑΣ και τα Η/Ν θα πρέπει να επιστρέφονται σε παλέτες ξεχωριστά ανά 

κωδικό και κατηγορία υλικού (Χ& Γ). 

• Η ποσότητα των υλικών θα πιστοποιείται από τον υπεύθυνο των αποθηκών του 
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∆Ε∆∆ΗΕ που παραλαµβάνει τα υλικά στο δελτίο επιστροφής.  

 

5. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. 

 

Η ολοκλήρωση των εργασιών και της ένταξης του µετρητικού σηµείου στο κέντρο 

τηλεµέτρησης, καθώς και η αποστολή των στοιχείων τιµολόγησης του πελάτη στο 

µηχανογραφικό σύστηµα της Επιχείρησης, αλλά και η εισαγωγή των στοιχείων του πελάτη 

στον WEB server, θα επέχει θέση πιστοποίησης και εντολής περατώσεως των εργασιών. 
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Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 
ΑΤ 1 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆Ε∆∆ΗΕ Νο 03, 05 ΜΕ ΝΕΟ 
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ME 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC. 

 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του υπό τάση. Επίσης πρέπει να 

γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν 

λανθασµένη συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει 

να γίνει διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη. 

Τα καλώδια, ο µικροαυτόµατος διακόπτης, του κιβωτίου µετρητή και τα υλικά εγκατάστασης 

που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων είναι προµήθειας και ευθύνης του 

Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ.  

Εργασίες : 

1. Αποσύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη (τάσης, ουδετέρου και καλωδίων από 

∆έκτη ΤΑΣ) από τον παλαιό Μετρητή ενέργειας και (προσωρινή) αποµόνωσή τους (π.χ. 

σύνδεσή τους σε κλέµες). 

2. Στην περίπτωση που τα καλώδια από το κιβώτιο διακλάδωσης έως τον µετρητή είναι 

φθαρµένα, θα αντικαθίστανται µε νέα.   

3. Στην περίπτωση τροφοδότησης του µετρητή από τον γειτονικό µετρητή αντί από το 

κιβώτιο διακλάδωσης,  η συνδεσµολογία θα αντικαθίσταται βάση τυποποίησης ώστε κάθε 

µετρητής να τροφοδοτείται ακτινικά από το κιβώτιο διακλάδωσης.   

4. Εκτοποθέτηση του παλαιού Μετρητή ενέργειας. 

5. Στήριξη του νέου κιβωτίου ηλεκτρονικού Μετρητή στη θέση, που ήταν αναρτηµένος ο 

παλαιός. 

6. Σύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη στο νέο ηλεκτρονικό Μετρητή (φάση, 

ουδετέρου στις αντίστοιχες κλέµες εισόδου του µετρητή). Το τυχόν καλώδιο από τον 

∆έκτη ΤΑΣ ή το Ηλεκτρονόµο  προς τον µετρητή για την αλλαγή του τιµολογίου θα 

αφαιρείται.  

7. Επιβεβαίωση αυτόµατης επικοινωνίας µε το συγκεντρωτή PLC του Υ/Σ και Κέντρου 

Τηλεµέτρησης. 

8. Ενεργοποίηση µετρητή από το Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

9. Ενηµέρωση Πελάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην εσωτερική του 
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ηλεκτρική εγκατάσταση προκειµένου να ολοκληρωθεί η επανηλέκτριση της. 

10. Επιβεβαίωση επανηλέκτρισης Πελάτη.    

11. Έλεγχος της εγκατάστασης. 

12. Σφραγίσεις. Οι σφραγίδες τοποθετούνται στους ακροδέκτες του µετρητή, στο κιβώτιο και 

στο κιβώτιο διακλάδωσης και θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα.   

 

ΑΤ 2 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆Ε∆∆ΗΕ Νο 03, 05 ΜΕ ΝΕΟ 
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΣΩ GSM.  

 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του υπό τάση. Επίσης πρέπει να 

γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν 

λανθασµένη συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει 

να γίνει διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη. 

Τα καλώδια, ο µικροαυτόµατος διακόπτης, του κιβωτίου µετρητή και τα υλικά εγκατάστασης 

που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων είναι προµήθειας και ευθύνης του 

Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ.  

Εργασίες : 

1. Αποσύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη (τάσης, ουδετέρου και καλωδίων από 

∆έκτη ΤΑΣ) από τον παλαιό Μετρητή ενέργειας και (προσωρινή) αποµόνωσή τους (π.χ. 

σύνδεσή τους σε κλέµες). 

2. Στην περίπτωση που τα καλώδια από το κιβώτιο διακλάδωσης έως τον µετρητή 

είναι φθαρµένα, θα αντικαθίστανται µε νέα.   

3. Στην περίπτωση τροφοδότησης του µετρητή από τον γειτονικό µετρητή αντί από το 

κιβώτιο διακλάδωσης,  η συνδεσµολογία θα αντικαθίσταται βάση τυποποίησης ώστε κάθε 

µετρητής να τροφοδοτείται ακτινικά από το κιβώτιο διακλάδωσης.   

4. Εκτοποθέτηση του παλαιού Μετρητή ενέργειας. 

5. Στήριξη του νέου κιβωτίου ηλεκτρονικού Μετρητή στη θέση, που ήταν αναρτηµένος ο 

παλαιός. 

6. Σύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη στο νέο ηλεκτρονικό Μετρητή (φάση, 

ουδετέρου στις αντίστοιχες κλέµες εισόδου του µετρητή). Το τυχόν καλώδιο από τον 

∆έκτη ΤΑΣ ή το Ηλεκτρονόµο  προς τον µετρητή για την αλλαγή του τιµολογίου θα 

αφαιρείται. 

7. Επιβεβαίωση επικοινωνίας µε Κέντρο Τηλεµέτρησης. Το επικοινωνιακό µέσο GSM modem 
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θα είναι εγκατεστηµένο στο κιβώτιο του ίδιου µετρητή.  

8. Ενεργοποίηση µετρητή από το Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

9. Ενηµέρωση Πελάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην εσωτερική του 

ηλεκτρική εγκατάσταση προκειµένου να ολοκληρωθεί η επανηλέκτριση της. 

10. Επιβεβαίωση επανηλέκτρισης Πελάτη.    

11. Έλεγχος της εγκατάστασης. 

12. Σφραγίσεις. Οι σφραγίδες τοποθετούνται στους ακροδέκτες του µετρητή, στο κιβώτιο και 

στο κιβώτιο διακλάδωσης και θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα.   

 

ΑΤ 3 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆Ε∆∆ΗΕ Νο 1, 2,3&4 ΜΕ ΝΕΟ 
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ME ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ 
ΜΕΣΟ PLC. 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του υπό τάση. Επίσης πρέπει να 

γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν 

λανθασµένη συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει 

να γίνει διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη. 

Τα καλώδια, ο µικροαυτόµατος διακόπτης, του κιβωτίου µετρητή και τα υλικά εγκατάστασης 

που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων είναι προµήθειας και ευθύνης του 

Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ.  

Εργασίες : 

1. Έλεγχος της ορθής διαδοχής φάσεων των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη. 

2. Στην περίπτωση εύρεσης λανθασµένης διαδοχής, ο Πελάτης θα πρέπει ενυπόγραφα να 

λαµβάνει γνώση ότι θα αποκατασταθεί η ορθή διαδοχή φάσεων µε την επανηλέκτριση της 

εσωτερικής του εγκατάστασης.    

3. Σήµανση της διαδοχής των φάσεων στα καλώδια ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη. 

4. Αποσύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη (τάσης, ουδετέρου και καλωδίων από 

∆έκτη ΤΑΣ) από τον παλαιό Μετρητή ενέργειας και (προσωρινή) αποµόνωσή τους (π.χ. 

σύνδεσή τους σε κλέµες). 

5. Στην περίπτωση που τα καλώδια από το κιβώτιο διακλάδωσης έως τον µετρητή είναι 

φθαρµένα, θα αντικαθίστανται µε νέα.   

6. Στην περίπτωση τροφοδότησης του µετρητή από τον γειτονικό µετρητή αντί από το κιβώτιο 

διακλάδωσης,  η συνδεσµολογία θα αντικαθίσταται βάση τυποποίησης ώστε κάθε µετρητής 

να τροφοδοτείται ακτινικά από το κιβώτιο διακλάδωσης.   

7. Εκτοποθέτηση του παλαιού Μετρητή ενέργειας. 
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8. Στήριξη του νέου κιβωτίου ηλεκτρονικού Μετρητή στη θέση, που ήταν αναρτηµένος ο 

παλαιός. 

9. Σύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη στο νέο ηλεκτρονικό Μετρητή (φάση, 

ουδετέρου στις αντίστοιχες κλέµες εισόδου του µετρητή). Το τυχόν καλώδιο από τον ∆έκτη 

ΤΑΣ ή το Ηλεκτρονόµο  προς τον µετρητή για την αλλαγή του τιµολογίου θα αφαιρείται.. 

Τα καλώδια πρέπει να τοποθετούνται µε την ορθή διαδοχή φάσεων.   

10. Επιβεβαίωση αυτόµατης επικοινωνίας µε τον συγκεντρωτή PLC του Υ/Σ και Κέντρου 

Τηλεµέτρησης. 

11. Ενεργοποίηση µετρητή από το Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

12. Ενηµέρωση Πελάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην εσωτερική του 

ηλεκτρική εγκατάσταση προκειµένου να ολοκληρωθεί η επανηλέκτριση της. 

13. Επιβεβαίωση επανηλέκτρισης Πελάτη.    

14. Έλεγχος της εγκατάστασης. 

15. Σφραγίσεις. Οι σφραγίδες τοποθετούνται στους ακροδέκτες του µετρητή, στο κιβώτιο και 

στο κιβώτιο διακλάδωσης και θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα.   

 

ΑΤ 4 :  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆Ε∆∆ΗΕ Νο 1,2,3&4 ΜΕ ΝΕΟ 
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΣΩ GSM. 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του υπό τάση. Επίσης πρέπει να 

γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν 

λανθασµένη συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει 

να γίνει διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη. 

Τα καλώδια, ο µικροαυτόµατος διακόπτης, του κιβωτίου µετρητή και τα υλικά εγκατάστασης 

που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων είναι προµήθειας και ευθύνης του 

Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ.  

Εργασίες : 

1. Έλεγχος της ορθής διαδοχής φάσεων των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη. 

2. Στην περίπτωση εύρεσης λανθασµένης διαδοχής, ο Πελάτης θα πρέπει ενυπόγραφα να 

λαµβάνει γνώση ότι θα αποκατασταθεί η ορθή διαδοχή φάσεων µε την επανηλέκτριση της 

εσωτερικής του εγκατάστασης.    

3. Σήµανση της διαδοχής των φάσεων στα καλώδια ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη. 

4. Αποσύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη (τάσης, ουδετέρου και καλωδίων από 

∆έκτη ΤΑΣ) από τον παλαιό Μετρητή ενέργειας και (προσωρινή) αποµόνωσή τους (π.χ. 
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σύνδεσή τους σε κλέµες). 

5. Στην περίπτωση που τα καλώδια από το κιβώτιο διακλάδωσης έως τον µετρητή είναι 

φθαρµένα, θα αντικαθίστανται µε νέα.   

6. Στην περίπτωση τροφοδότησης του µετρητή από τον γειτονικό µετρητή αντί από το κιβώτιο 

διακλάδωσης,  η συνδεσµολογία θα αντικαθίσταται βάση τυποποίησης ώστε κάθε µετρητής 

να τροφοδοτείται ακτινικά από το κιβώτιο διακλάδωσης.   

7. Εκτοποθέτηση του παλαιού Μετρητή ενέργειας. 

8. Στήριξη του κιβωτίου νέου ηλεκτρονικού Μετρητή στη θέση, που ήταν αναρτηµένος ο 

παλαιός. 

9. Σύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη στο νέο ηλεκτρονικό Μετρητή (φάση, 

ουδετέρου στις αντίστοιχες κλέµες εισόδου του µετρητή). Το τυχόν καλώδιο από τον ∆έκτη 

ΤΑΣ ή το Ηλεκτρονόµο  προς τον µετρητή για την αλλαγή του τιµολογίου θα αφαιρείται.. 

Τα καλώδια πρέπει να τοποθετούνται µε την ορθή διαδοχή φάσεων.   

10. Επιβεβαίωση επικοινωνίας µε Κέντρο Τηλεµέτρησης. Το επικοινωνιακό µέσο GSM modem 

θα είναι εγκατεστηµένο στο κιβώτιο του ίδιου µετρητή.   

11. Ενεργοποίηση µετρητή από το Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

12. Ενηµέρωση Πελάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην εσωτερική του 

ηλεκτρική εγκατάσταση προκειµένου να ολοκληρωθεί η επανηλέκτριση της. 

13. Επιβεβαίωση επανηλέκτρισης Πελάτη.    

14. Έλεγχος της εγκατάστασης. 

15. Σφραγίσεις. Οι σφραγίδες τοποθετούνται στους ακροδέκτες του µετρητή, στο κιβώτιο και 

στο κιβώτιο διακλάδωσης και θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα.   

 

ΑΤ 5 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆Ε∆∆ΗΕ Νο 03, 05 
ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC. 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του υπό τάση. Επίσης πρέπει να 

γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν 

λανθασµένη συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει 

να γίνει διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη. 

Εργασίες : 

1. Στήριξη του νέου ηλεκτρονικού Μετρητή και του µικροαυτόµατου διακόπτη εντός Κιβωτίου 

Μετρητή. 

2. Επαλήθευση διατοµών  καλωδίων Πελάτη, βάση τυποποίησης (03- 3Χ10mm2& 05- 

3Χ16mm2) 
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3. Σύνδεση καλωδίων, βάση τυποποίησης, ώστε ο µετρητής να τροφοδοτείται ακτινικά από το 

κιβώτιο διακλάδωσης από ξεχωριστή αναχώρηση.   

4. Σύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη του νέου ηλεκτρονικού Μετρητή. Ο αγωγός 

πρόσθετης εξυπηρέτησης του Πελάτη, εάν υπάρχει, θα συνδεθεί στον νέο µετρητή και όχι 

σε ∆έκτη ΤΑΣ.  

5. Επιβεβαίωση αυτόµατης επικοινωνίας µε συγκεντρωτή PLC Υ/Σ και Κέντρου Τηλεµέτρησης. 

6. Ενεργοποίηση µετρητή από το Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

7. Ενηµέρωση Πελάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην εσωτερική του 

ηλεκτρική εγκατάσταση προκειµένου να ολοκληρωθεί η ηλέκτριση της. 

8. Επιβεβαίωση ηλέκτρισης Πελάτη.    

9. Έλεγχος της εγκατάστασης. 

10. Σφραγίσεις. Οι σφραγίδες τοποθετούνται στους ακροδέκτες του µετρητή, στο κιβώτιο και 

στο κιβώτιο διακλάδωσης και θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα.   

 

ΑΤ 6 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆Ε∆∆ΗΕ Νο 03, 05  
ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ GSM.  

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του υπό τάση. Επίσης πρέπει να 

γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν 

λανθασµένη συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει 

να γίνει διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη. 

Εργασίες : 

1. Στήριξη του νέου ηλεκτρονικού Μετρητή και του µικροαυτόµατου διακόπτη εντός Κιβωτίου 

Μετρητή. 

2. Επαλήθευση διατοµών καλωδίων Πελάτη, βάση τυποποίησης (03- 3Χ10mm2& 05- 

3Χ16mm2) 

3. Σύνδεση καλωδίων, βάση τυποποίησης, ώστε ο µετρητής να τροφοδοτείται ακτινικά από το 

κιβώτιο διακλάδωσης από ξεχωριστή αναχώρηση.   

4. Σύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη του νέου ηλεκτρονικού Μετρητή. Ο αγωγός 

πρόσθετης εξυπηρέτησης του Πελάτη , εάν υπάρχει, θα συνδεθεί στον νέο µετρητή και όχι 

σε ∆έκτη ΤΑΣ.  

5. Επιβεβαίωση επικοινωνίας µε Κέντρο Τηλεµέτρησης. Το επικοινωνιακό µέσο GSM modem 

δύναται να είναι εγκατεστηµένο στο κιβώτιο του ίδιου µετρητή ή σε γειτονικό.   

6. Ενεργοποίηση µετρητή από το Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

7. Ενηµέρωση Πελάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην εσωτερική του 
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ηλεκτρική εγκατάσταση προκειµένου να ολοκληρωθεί η ηλέκτριση της. 

8. Επιβεβαίωση ηλέκτρισης Πελάτη.    

9. Έλεγχος της εγκατάστασης. 

10. Σφραγίσεις. Οι σφραγίδες τοποθετούνται στους ακροδέκτες του µετρητή, στο κιβώτιο και 

στο κιβώτιο διακλάδωσης και θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα.   

 

ΑΤ 7 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆Ε∆∆ΗΕ Νο 1, 2,3&4 ME 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC. 

 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του υπό τάση. Επίσης πρέπει να 

γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν 

λανθασµένη συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει 

να γίνει διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη. 

Εργασίες : 

1. Στήριξη του νέου ηλεκτρονικού Μετρητή και του µικροαυτόµατου διακόπτη εντός Κιβωτίου 

Μετρητή. 

2. Επαλήθευση διατοµών και χρωµατικού κώδικα καλωδίων Πελάτη, βάση τυποποίησης (1- 

5Χ6mm2, 2- 5Χ10mm2, 3- 5Χ16mm2 & 4- 3Χ25mm2+16 mm2+16 mm2) 

3. Σύνδεση καλωδίων, βάση τυποποίησης, ώστε ο µετρητής να τροφοδοτείται ακτινικά από το 

κιβώτιο διακλάδωσης από ξεχωριστή αναχώρηση.   

4. Σύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη του νέου ηλεκτρονικού Μετρητή. Ο αγωγός 

πρόσθετης εξυπηρέτησης του Πελάτη θα συνδεθεί στον νέο µετρητή και όχι σε ∆έκτη ΤΑΣ.  

5. Έλεγχος της ορθής διαδοχής φάσεων των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη µε δείκτη 

διαδοχής φάσεων και χρωµατικό κώδικα καλωδίων. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των 

καλωδίων του Πελάτη µε τον χρωµατικό κώδικα φάσεων, θα πρέπει να υπάρχει µόνιµη 

σήµανση των φάσεων του καλωδίων και ενυπόγραφη δήλωση του ηλεκτρολόγου του 

πελάτη πριν την σύνδεση.  

6. Επιβεβαίωση αυτόµατης επικοινωνίας µε συγκεντρωτή PLC Υ/Σ και Κέντρου Τηλεµέτρησης. 

7. Ενεργοποίηση µετρητή από το Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

8. Ενηµέρωση Πελάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην εσωτερική του 

ηλεκτρική εγκατάσταση προκειµένου να ολοκληρωθεί η ηλέκτριση της. 

9. Επιβεβαίωση ηλέκτρισης Πελάτη.    

10. Έλεγχος της εγκατάστασης. 

11. Σφραγίσεις. Οι σφραγίδες τοποθετούνται στους ακροδέκτες του µετρητή, στο κιβώτιο και 
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στο κιβώτιο διακλάδωσης και θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα.   

 

ΑΤ 8 :  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΡΗΤΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ∆Ε∆∆ΗΕ Νο 1, 
2,3&4 ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ GSM. 

 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του υπό τάση. Επίσης πρέπει να 

γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν 

λανθασµένη συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει 

να γίνει διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη. 

Εργασίες : 

1. Στήριξη του νέου ηλεκτρονικού Μετρητή και του µικροαυτόµατου διακόπτη εντός Κιβωτίου 

Μετρητή. 

2. Επαλήθευση διατοµών και χρωµατικού κώδικα καλωδίων Πελάτη, βάση τυποποίησης (1- 

5Χ6mm2 , 2- 5Χ10mm2, 3- 5Χ16mm2 & 4- 3Χ25mm2+16 mm2+16 mm2) 

3. Σύνδεση καλωδίων, βάση τυποποίησης, ώστε ο µετρητής να τροφοδοτείται ακτινικά από το 

κιβώτιο διακλάδωσης από ξεχωριστή αναχώρηση.   

4. Σύνδεση των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη του νέου ηλεκτρονικού Μετρητή. Ο αγωγός 

πρόσθετης εξυπηρέτησης του Πελάτη θα συνδεθεί στον νέο µετρητή και όχι σε ∆έκτη ΤΑΣ.  

5. Έλεγχος της ορθής διαδοχής φάσεων των καλωδίων ∆Ε∆∆ΗΕ και Πελάτη µε δείκτη 

διαδοχής φάσεων και χρωµατικό κώδικα καλωδίων. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των 

καλωδίων του Πελάτη µε τον χρωµατικό κώδικα φάσεων, θα πρέπει να υπάρχει µόνιµη 

σήµανση των φάσεων του καλωδίων και ενυπόγραφη δήλωση του ηλεκτρολόγου του 

πελάτη πριν την σύνδεση.  

6. Επιβεβαίωση επικοινωνίας µε Κέντρο Τηλεµέτρησης. Το επικοινωνιακό µέσο GSM modem 

δύναται να είναι εγκατεστηµένο στο κιβώτιο του ίδιου µετρητή ή σε γειτονικό.   

7. Ενεργοποίηση µετρητή από το Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

8. Ενηµέρωση Πελάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στην εσωτερική του 

ηλεκτρική εγκατάσταση προκειµένου να ολοκληρωθεί η ηλέκτριση της. 

9. Επιβεβαίωση ηλέκτρισης Πελάτη.    

10. Έλεγχος της εγκατάστασης. 

11. Σφραγίσεις. Οι σφραγίδες τοποθετούνται στους ακροδέκτες του µετρητή, στο κιβώτιο και 

στο κιβώτιο διακλάδωσης και θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα.   
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ΑΤ 9 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας ασφάλειας και 

υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού υπό τάση. Επίσης πρέπει να γίνονται 

όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν λανθασµένη 

συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει να γίνει 

διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένου προς τούτο. 

Τα καλώδια και τα υλικά εγκατάστασης που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων 

είναι προµήθειας και ευθύνης του Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ. 

Εργασίες : 

Αφορά την τοποθέτηση νέου µονοφασικού κιβωτίου σε θέση που θα έχει υποδειχθεί από τον 

µελετητή της ∆Ε∆∆ΗΕ, µε όλα τα απαιτούµενα υλικά (στριφώνια, ούπα, στυπιοθλίπτες, 

πλαστικές σωλήνες ως το κιβώτιο διακλάδωσης κλπ). Για την εγκατάσταση είναι απαραίτητη η 

επαλήθευση από τον Ανάδοχο η συµµόρφωση µε τις τεχνικές προϋποθέσεις της µελέτης 

σύνδεσης. 

 

ΑΤ 10 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας ασφάλειας και 

υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού υπό τάση. Επίσης πρέπει να γίνονται 

όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν λανθασµένη 

συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει να γίνει 

διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένου προς τούτο. 

Τα καλώδια και τα υλικά εγκατάστασης που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων 

είναι προµήθειας και ευθύνης του Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ. 

Εργασίες : 

Αφορά την τοποθέτηση νέου τριφασικού κιβωτίου σε θέση που θα έχει υποδειχθεί από τον 

µελετητή της ∆Ε∆∆ΗΕ, µε όλα τα απαιτούµενα υλικά (στριφώνια, ούπα, στυπιοθλίπτες, 

πλαστικές σωλήνες ως το κιβώτιο διακλάδωσης κλπ). Για την εγκατάσταση είναι απαραίτητη η 

επαλήθευση από τον Ανάδοχο η συµµόρφωση µε τις τεχνικές προϋποθέσεις της µελέτης 

σύνδεσης. 
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ΑΤ 11 : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (GSM/GPRS 
MODEM) ΣΕ NEO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

Εργασίες : 

Περιλαµβάνει τις εργασίες τοποθέτησης του επικοινωνιακού µέσου (modem) και κεραίας εντός 

του κιβωτίου του ηλεκτρονικού Μετρητή, την τοποθέτηση της κατάλληλης κάρτας SIM, την 

ηλεκτρική και την επικοινωνιακή σύνδεσή του, καθώς και την επικοινωνιακή ένταξη του 

µετρητικού σηµείου στο Κέντρο Τηλεµέτρησης.  

 

ΑΤ 12 : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (GSM 
MODEM) ΣΕ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΧΩΡΟΥ), 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

Εργασίες : 

Εγκαθίσταται ένα GSM modem σύµφωνα µε τα ανωτέρω  σε σειρά  µετρητών, ένας εκ των 

οποίων  ορίζεται ως κύριος και αποτελεί σηµείο αναφοράς. Οι υπόλοιποι συνδέονται σειριακά 

µε κατάλληλη σύνδεση (π.χ RS485) και εντάσσονται όλοι στο Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

 

ΑΤ 13 : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΣΕ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ (GSM ΜΟΝΤΕΜ) ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ. 

Προϋποθέσεις : 

Έχει αποκλειστεί η δυνατότητα επικοινωνίας  µε το Κέντρο Τηλεµέτρησης.  

Εργασίες : 

Αφορά την περίπτωση προµήθειας και τοποθέτησης κεραίας ευαισθησίας τουλάχιστον 9 Dbi 

(omni directional), ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις µε χαµηλή στάθµη 

σήµατος. Το καλώδιο της κεραίας θα οδεύει, από το κιβώτιο του Μετρητή, εντός πλαστικού 

spiral σωλήνα βαρέως τύπου Φ16 που θα συνδέεται µε το κιβώτιο του µετρητή µε 

στυπιοθλίπτη. Τα καλώδια, η κεραία ευαισθησίας τουλάχιστον 9 Dbi (omni directional)  και τα 

υλικά εγκατάστασης (σωλήνες, βύσµατα, στριφώνια,  στυπιοθλίπτρες κλπ) που θα απαιτηθούν 

για την σύνδεση των διατάξεων είναι προµήθειας και ευθύνης του Αναδόχου και 

συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ. 

 

ΑΤ 14 : ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
(GSM MODEM) ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ∆Ε∆∆ΗΕ ΛΟΓΩ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΕ 
ΧΩΡΟ ΜΕ ΙΚΑΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ. 

 

Προϋποθέσεις : 
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Έχει αποκλειστεί η δυνατότητα επικοινωνίας  µε το Κέντρο Τηλεµέτρησης.  

Εργασίες : 

1. Εάν είναι προβληµατική η επικοινωνία GPRS λόγω χαµηλής στάθµης σήµατος στο χώρο, 

ακόµα και µετά την δοκιµή µε κεραία υψηλής απολαβής (ΑΤ 13), θα τοποθετείται  η απλή 

κεραία µε ή χωρίς το modem σε απόσταση από τον Μετρητή και σε σηµείο, όπου µετράται 

ικανοποιητική στάθµη σήµατος για την αποστολή των δεδοµένων.  

2. Το ftp καλώδιο των data (Cat 5) οδεύει, από το Μετρητή έως το modem, εντός πλαστικού 

spiral σωλήνα βαρέως τύπου Φ16. 

3. Το modem θα πρέπει να είναι προστατευµένο εντός στεγανής τυποποιηµένης κατασκευής 

την οποία θα προσφέρει ο Ανάδοχος, η οποία και θα σφραγίζεται, µετά το πέρας των 

εργασιών. 

4. Η ρευµατοληψία για το modem θα γίνεται από την έξοδο 230 V του Μετρητή (παράλληλη 

όδευση του καλωδίου τάσης µε αυτό των δεδοµένων).  Η γραµµή θα ασφαλίζεται 

ηλεκτρικά. 

5. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί RF σύνδεση.  

6. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι ανεξάρτητη του µήκους µεταφοράς που θα 

απαιτηθεί. 

Τα καλώδια και τα υλικά εγκατάστασης (ηλεκτρικός εξοπλισµός, σωλήνες, βύσµατα, στριφώνια,  

στυπιοθλίπτρες κλπ) που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων είναι προµήθειας και 

ευθύνης του Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ. 

 
ΑΤ 15 : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ PLC ΣΕ NEO 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

 

Εργασίες : 

Περιλαµβάνει τις εργασίες τοποθέτησης του επικοινωνιακού µέσου PLC (modem) εντός του 

κιβωτίου του ηλεκτρονικού Μετρητή, την ηλεκτρική και την επικοινωνιακή σύνδεσή του, καθώς 

και την επικοινωνιακή ένταξη του µετρητικού σηµείου στο Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

Στην περίπτωση που το modem PLC είναι ενσωµατωµένο στο µετρητή θα ισχύει το παρόν ΑΤ 

αναφορικά µε  την επικοινωνιακή ένταξη του µετρητικού σηµείου στο Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

 

ΑΤ  16 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας ασφάλειας και 

υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού υπό τάση. Επίσης πρέπει να γίνονται 

όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν λανθασµένη 
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συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει να γίνει 

διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένου προς τούτο.  

Τα καλώδια και τα υλικά εγκατάστασης που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων 

είναι προµήθειας και ευθύνης του Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ. 

Ενηµέρωση και συνεννόηση µε τον Πελάτη για την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα εγκατάστασης 

εντός του χώρου του Πελάτη.  

Εργασίες : 

Αφορά την εγκατάσταση, σύνδεση και επικοινωνία µε τον αντίστοιχο µετρητή της οικιακής 

οθόνης σε σηµείο εντός του χώρου του Πελάτη, που θα συµφωνηθεί µαζί µε τον Πελάτη και 

περιλαµβάνει τη διάθεση οδηγιών χρήσης της Οθόνης και επίδειξη των λειτουργιών. 

Αντίστοιχες οδηγίες και επίλυση προβληµάτων αναφορικά µε τη λειτουργία της οθόνης θα 

πρέπει να παρέχονται στους πελάτες µέσω ιστοσελίδας τόσο του Αναδόχου όσο και του 

∆Ε∆∆ΗΕ, και επίσης τηλεφωνικά µέσω του Help Desk του Αναδόχου.   



Τεχνική Περιγραφή Εργασιών για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης 
της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών 
Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ∆ικτύων».». 

 24  

 

ΑΤ  17 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ 
ΜΕΓΙΣΤΟ∆ΕΙΚΤΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΧΤ (ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕΣΩ Μ/Σ 
ΕΝΤΑΣΗΣ) ΣΕ Υ/Σ ΜΤ-ΧΤ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ . 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του υπό τάση. Επίσης πρέπει να 

γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν 

λανθασµένη συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει 

να γίνει διακοπή των αναχωρήσεων ΧΤ, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του 

Αναδόχου κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την 

επίβλεψη. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει να γίνει διακοπή 

στην ΜΤ του Υ/Σ, η διακοπή θα γίνεται αποκλειστικά από προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη και την έκδοση 

σχετικών σηµειωµάτων διακοπής.    

Τα καλώδια, οι Μ/Σ Έντασης , οι µικροαυτόµατοι διακόπτες, το κιβώτιο δοκιµών, το κιβώτιο 

µετρητή και τα υλικά εγκατάστασης που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων είναι 

προµήθειας και ευθύνης του Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ. Επίσης 

περιλαµβάνονται οι διατάξεις προστασίας του ηλεκτρονικού εξοπλισµού (µετρητής και 

συγκεντρωτής) που θα τοποθετηθεί στον Υ/Σ.  

Εργασίες : 

1. Εγκατάσταση Μ/Σ Έντασης διαιρούµενου πυρήνα εσωτερικά του pillar στους ζυγούς µεταξύ 

τριφασικού ∆/Φ και βάσεων ασφαλειών αναχωρήσεων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

∆/Φ θα πραγµατοποιείται διακοπή Μ.Τ. του Υ/Σ από την Περιοχή για την τοποθέτηση των 

Μ/Σ Έντασης στους ζυγούς πριν της βάσεις ασφαλειών.  Η σχέση µετασχηµατισµού των 

Μ/Σ θα είναι ανάλογη της ισχύος του Μ/Σ και των ασφαλειών των αναχωρήσεων του pillar. 

Σε περίπτωση περισσότερων pillar ανά Υ/Σ, θα τοποθετούνται ξεχωριστοί Μ/Σ Έντασης και 

µετρητές ανά pillar. Επισηµαίνουµε ότι δεν προβλέπεται η χρήση των υφιστάµενων  Μ/Σ 

Έντασης των pillar από του νέους µετρητές.  

2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει ότι: 

•  τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ αγωγών και Εξοπλισµού (Μ/Σ Έντασης 

κλπ), για την αποφυγή υπερπηδήσεων µεταξύ φάσεων/ ουδετέρου/γείωσης για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του Υ/Σ.   

• Ο εξοπλισµός και οι καλωδιώσεις του εξοπλισµού του δεν εµποδίζουν την εκτέλεση 

χειρισµών (πχ αντικατάσταση τηκτών ΧΤ αναχωρήσεων στο Pillar). 

• Οι καλωδιώσεις και οι οδεύσεις του εξοπλισµού του δεν παρεµποδίζουν την 

αναρρίχηση µε πέδηλα στους ξύλινους στύλους για την εκτέλεση χειρισµών (πχ 
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αντικατάσταση τηκτών ΜΤ) και είναι ασφαλισµένες ηλεκτρικά για την προστασία του 

προσωπικού.  

    

3. Εγκατάσταση κιβωτίου µετρητή πλησίον του Pillar µε κιβώτιο δοκιµής και µικροαυτόµατο 

διακόπτη.  H εγκατάσταση του κιβωτίου θα πραγµατοποιηθεί: 

• Επί του στύλου στους εναέριους Υ/Σ στο ύψος του Pillar. Σε ξύλινους στύλους 

θα χρησιµοποιηθούν βάση προσαρµογής κυκλικής διατοµής και στριφώνια. 

Στους τσιµεντένιους στύλους θα χρησιµοποιηθούν µεταλλικά κολάρα (όχι 

τσέρκια) κατάλληλης διατοµής χωρίς να γίνει διάτρηση του στύλου.     

• Επίτοιχα στους κλειστούς Υ/Σ 

• Εντός του χώρου ΧΤ στους Υ/Σ compact      

Το κιβώτιο δύναται να χρησιµοποιηθεί για περισσότερους µετρητές ή/και συγκεντρωτές.  

4. Όδευση καλωδίων από τους Μ/Σ Έντασης (pillar) στο κιβώτιο του µετρητή µέσω της 

κλειστής σωλήνωσης.  

5. Έλεγχος της ορθής διαδοχής φάσεων του Pillar µε δείκτη διαδοχής φάσεων και χρωµατικό 

κώδικα/ σήµανση καλωδίων.  

6. Στήριξη του νέου ηλεκτρονικού Μεγιστοδείκτη Μετρητή, του κιβωτίου δοκιµών και του 

µικροαυτόµατου διακόπτη εντός Κιβωτίου Μετρητή. 

7. Η συνδεσµολογία της Μετρητικής ∆ιάταξης του pillar θα είναι σύµφωνη µε την τυποποίηση 

των παροχών ΧΤ 5,6 &7 αναφορικά µε τις διατοµές καλωδίων, το χρωµατικό κώδικα 

καλωδίων , το κιβώτιο δοκιµών και τον µικροαυτόµατο προστασίας του κιβωτίου δοκιµών.  

8. Επιβεβαίωση επικοινωνίας (είτε µέσω του συγκεντρωτή PLC, είτε µε χρήση GSM/GPRS 

modem) µε το Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

9. Έλεγχος της εγκατάστασης. 

10. Σφραγίσεις. Οι σφραγίδες τοποθετούνται στους ακροδέκτες του µετρητή, στο κιβώτιο 

δοκιµών, στο κάλυµµα ακροδεκτών των Μ/Σ Έντασης  και στο κιβώτιο µετρητή και θα 

καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα.   

  

ΑΤ  18 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗ  PLC ΣΤΟΝ Υ/Σ  ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας, ασφάλειας 

και υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του υπό τάση. Επίσης πρέπει να 

γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν 

λανθασµένη συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει 

να γίνει διακοπή των αναχωρήσεων ΧΤ, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του 

Αναδόχου κατάλληλα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την 

επίβλεψη. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει να γίνει διακοπή 
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στην ΜΤ του Υ/Σ, η διακοπή θα γίνεται αποκλειστικά από προσωπικό του ∆Ε∆∆ΗΕ κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένου προς τούτο και µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη και την έκδοση 

σχετικών σηµειωµάτων διακοπής.    

Τα καλώδια και τα υλικά εγκατάστασης που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων 

είναι προµήθειας και ευθύνης του Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ.  

Εργασίες : 

1. Η εγκατάσταση του συγκεντρωτή δύναται να είναι εντός κιβωτίου µετρητή του Υ/Σ. Σε 

περίπτωση χρήσης ξεχωριστού κιβωτίου, η εγκατάσταση του θα πραγµατοποιηθεί: 

a. Επί του στύλου στους εναέριους Υ/Σ στο ύψος του Pillar. Σε ξύλινους στύλους 

θα χρησιµοποιηθούν βάση προσαρµογής κυκλικής διατοµής και στριφώνια. 

Στους τσιµεντένιους στύλους θα χρησιµοποιηθούν µεταλλικά κολάρα (όχι 

τσέρκια) κατάλληλης διατοµής χωρίς να γίνει διάτρηση του στύλου.     

b. Επίτοιχα στους κλειστούς Υ/Σ 

c. Εντός του χώρου ΧΤ στους Υ/Σ compact      

11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει ότι: 

•  τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ αγωγών και Εξοπλισµού (Μ/Σ Έντασης 

κλπ), για την αποφυγή υπερπηδήσεων µεταξύ φάσεων/ ουδετέρου/γείωσης για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του Υ/Σ.   

• Ο εξοπλισµός και οι καλωδιώσεις του εξοπλισµού του δεν εµποδίζουν την εκτέλεση 

χειρισµών (πχ αντικατάσταση τηκτών ΧΤ αναχωρήσεων στο Pillar). 

• Οι καλωδιώσεις και οι οδεύσεις του εξοπλισµού του δεν παρεµποδίζουν την 

αναρρίχηση µε πέδηλα στους ξύλινους στύλους για την εκτέλεση χειρισµών (πχ 

αντικατάσταση τηκτών ΜΤ) και είναι ασφαλισµένες ηλεκτρικά για την προστασία του 

προσωπικού.  

    

2. Όδευση καλωδίων από το pillar στο κιβώτιο µέσω της κλειστής σωλήνωσης  

3. Έλεγχος της ορθής διαδοχής φάσεων του Pillar µε δείκτη διαδοχής φάσεων και χρωµατικό 

κώδικα/ σήµανση καλωδίων.  

4. Στήριξη του συγκεντρωτή εντός Κιβωτίου Μετρητή. 

5. Η σύνδεση του συγκεντρωτή µε το pillar θα πραγµατοποιείται στους ζυγούς µεταξύ 

τριφασικού ∆/Φ και βάσεων ασφαλειών αναχωρήσεων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

∆/Φ και δεν είναι εφικτή η ασφαλής σύνδεση του συγκεντρωτη χωρίς διακοπή ΜΤ θα 

πραγµατοποιείται διακοπή Μ.Τ. του Υ/Σ από την Περιοχή.   

6. Επιβεβαίωση επικοινωνίας µε Κέντρο Τηλεµέτρησης. Το επικοινωνιακό µέσο GSM modem 

δύναται να είναι εγκατεστηµένο στο κιβώτιο του ίδιου µετρητή ή σε γειτονικό.   

7. Ενεργοποίηση µετρητή από το Κέντρο Τηλεµέτρησης. 

8. Έλεγχος της εγκατάστασης. 
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9. Σφραγίσεις. Οι σφραγίδες τοποθετούνται στους ακροδέκτες του συγκεντρωτή και στο 

κιβώτιο και θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα.   

 

ΑΤ  19 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟΜΩΝΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ 
∆ΙΚΤΥΟ ΧΤ 

 

Αφορά την εκτέλεση χειρισµών αποµόνωσης και επαναφοράς σε δίκτυο Χαµηλής Τάσης 

προκειµένου στη συνέχεια να εργασθούν τα συνεργεία του Αναδόχου. Η εκτέλεση των 

χειρισµών θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό του 

Αναδόχου κατόπιν ενηµέρωσης των Πελατών και συνεννόησης µε την Περιοχή. 

 

ΑΤ  20 : ΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ) ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ. 

Ο Ανάδοχος θα καταχωρήσει στο αρχείο µε τα στοιχεία του πελάτη, τις γεωγραφικές 

συντεταγµένες της εγκατάστασής του µετά από λήψη τους από κατάλληλη συσκευή (GPS). Η 

µορφή της καταχώρησης θα επιτρέπει την µετέπειτα απλή εισαγωγή τους σε άλλα συστήµατα 

(π.χ. GIS, Google Maps κλπ). 

 

ΑΤ  21 : ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ, ΠΡΙΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ) ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ 
ΠΕΛΑΤΗ 

 

Αφορά την λήψη και καταχώρηση στο αρχείο µε τα στοιχεία του πελάτη πριν και µετά το πέρας 

των εργασιών 3 τουλάχιστον φωτογραφιών της εγκατάστασης, µε ψηφιακή κάµερα µέσης 

ανάλυσης (3 MP), όπου θα απεικονίζεται τουλάχιστον: 

1. Το εξωτερικό του κιβωτίου του µετρητή, πριν την αποσφράγιση του, και ο περιβάλλον 

χώρος.  

2. Το εσωτερικό του κιβωτίου µε τον παλιό µετρητή µε το κάλυµµα ακροδεκτών ανοικτό, 

το µικροαυτόµατο ή τις βάσεις ασφαλειών και τις σχετικές καλωδιώσεις. Στη 

φωτογραφία θα είναι ευανάγνωστες οι ενδείξεις του µετρητή, ο σειριακός του αριθµός 

του και ο Αριθµό Παροχής του Πελάτη που θα έχει σηµειώσει χειρόγραφα µε ανεξίτυλο 

µαρκαδόρο από το προσωπικό του Αναδόχου. 

3. Το εσωτερικό του κιβωτίου του µετρητή, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

εγκατάστασης του νέου µετρητή.  

Για την χρέωση επιπλέον ΑΤ, που δεν αποδεικνύονται µε τις παραπάνω φωτογραφίες 

απαιτείται η λήψη πρόσθετων φωτογραφιών τεκµηρίωσης. Το κόστος των πρόσθετων 

φωτογραφιών περιλαµβάνεται στο παρόν ΑΤ.   Την τεκµηρίωση  φωτογραφία θα πρέπει να 
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πιστοποιούνται τα σχετικά ΑΤ.   

Η καταχώρηση  των αρχείων των φωτογραφιών θα περιλαµβάνει το Αριθµό Παροχής και τον 

αύξοντα αριθµό της φωτογραφίας (π.χ. 512345678_01 για την πρώτη φωτογραφία). Οι 

φωτογραφίες θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική µορφή στον ∆Ε∆∆ΗΕ.     

  

ΑΤ  22 : ΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ  Υ/Σ 
(ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ) ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Ο Ανάδοχος θα καταχωρήσει στο αρχείο µε τα στοιχεία του Υ/Σ, τις γεωγραφικές 

συντεταγµένες της εγκατάστασής του µετά από λήψη τους από κατάλληλη συσκευή (GPS). Η 

µορφή της καταχώρησης θα επιτρέπει την µετέπειτα απλή εισαγωγή τους σε άλλα συστήµατα 

(π.χ. GIS, Google Maps κλπ). 

 

ΑΤ  23 : ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Υ/Σ (ΜΣ ΕΝΤΑΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΤΕΣ, 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΕΣ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ) ΤΟΥ Υ/Σ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Αφορά την λήψη και καταχώρηση στο αρχείο µε τα στοιχεία του Υ/Σ πριν και µετά το πέρας 

των εργασιών φωτογραφιών της εγκατάστασης, µε ψηφιακή κάµερα µέσης ανάλυσης (3 MP), 

όπου θα απεικονίζεται: 

1. Τον/ τους Μ/Σ ΜΤ-ΧΤ και το/τα Pillar, πριν την έναρξη των εργασιών µε τις πόρτες των 

Pillar κλειστές. Το όνοµα του Υ/Σ θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο.  

2. Το εσωτερικό κάθε Pillar. 

3. Τους νέους εγκατεστηµένους Μ/Σ Έντασης. 

4. Την υποδοµή όδευσης από το/τα Pillar έως το/τα κιβώτιο/α µετρητή/των και 

συγκεντρωτή/των. Από τις φωτογραφίες θα αποδεικνύεται ότι έχει γίνει πλήρως 

ασφαλής εγκατάσταση.  

5. Το/τα κιβώτιο/α µετρητή/των και συγκεντρωτή/των. Το κιβώτιο θα είναι ανοιχτό και θα 

είναι εµφανή οι µετρητές, τα κιβώτια δοκιµών, οι µικροαυτόµατοι, οι συγκεντρωτές και 

οι εσωτερική  καλωδίωση.    

Η καταχώρηση  των αρχείων των φωτογραφιών θα περιλαµβάνει την Περιοχή, τον Υ/Σ ΥΤ ή 

ΑΣΠ/ΤΣΠ, την γραµµή ΜΤ, το όνοµα Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ  και τον αύξοντα αριθµό της φωτογραφίας 

(π.χ. ΛΕΣΒΟΣ_ΤΣΠ/ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ_21_02Β_001/ 512345678_01 για την πρώτη 

φωτογραφία). Οι φωτογραφίες θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική µορφή στον ∆Ε∆∆ΗΕ.     

 

ΑΤ  24 : ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 

Αφορά την µετάβαση του συνεργείου του Αναδόχου στο χώρο του Πελάτη, κατά την οποία 

χωρίς να είναι υπαιτιότητα του Αναδόχου, δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν οι 
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προβλεπόµενες εργασίες. Η µη επιτυχηµένη µετάβαση θα πρέπει να είναι απόλυτα τεκµηριωµένη 

από τον Ανάδοχο προκειµένου να είναι αποδεκτή. 

 

ΑΤ  25 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ σε Pillar Υ/Σ 

 

Αφορά την εργασία αντικατάστασης ενός υπάρχοντος εγκατεστηµένου Μ/Σ κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης ή συντήρησης του Έργου µε καινούργιους διαφορετικής σχέσης 

µετασχηµατισµού (µετάβαση – κόστος εργασίας αντικατάστασης – παραµετροποίησης του 

µετρητικού σηµείου στο κεντρικό σύστηµα). Η εργασία αυτή αφορά µόνο περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται από την εγγύηση του υλικού (π.χ. επαύξηση Μ/Σ Υ/Σ, αντικατάσταση pillar) ή 

δεν οφείλονται σε λανθασµένη ενέργεια του Αναδόχου. 

Προϋποθέσεις : 

1. Έχει προηγηθεί συνεννόηση µε τους Πελάτες και την Περιοχή, εφόσον απαιτείται διακοπή. 

2. Σε περίπτωση διακοπής ο ∆/Φ του Pillar πρέπει να είναι ανοικτός και να έχουν αφαιρεθεί οι 

τηκτές ασφάλειες των αναχωρήσεων  από το εξουσιοδοτηµένο προς τούτο προσωπικό του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ∆/Φ, θα γίνεται διακοπή από το προσωπικό του 

∆Ε∆∆ΗΕ στην ΜΤ. 

Εργασίες : 

1. Αποσύνδεση υπαρχόντων Μ/Σ Έντασης 

2. Αφαίρεση υπαρχόντων Μ/Σ Έντασης 

3. Τοποθέτηση νέων Μ/Σ Έντασης 

4. Σύνδεση νέων Μ/Σ Έντασης 

5. Ασφάλιση Pillar 

 

ΑΤ  26 : ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY Υ/Σ  (ΚΙΒΩΤΙΩΝ, Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ, 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ, MODEM) 

 

Αφορά την εργασία αφαίρεσης του συνόλου του εξοπλισµού που έχει τοποθετηθεί στα πλαίσια 

του έργου στον Υ/Σ κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ή συντήρησης του (µετάβαση – κόστος 

εργασίας απεγκατάστασης εξοπλισµού για µελλοντική χρήση). Η εργασία αυτή αφορά µόνο 

περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του υλικού (π.χ. κατάργηση ή µεταφορά 

Υ/Σ) ή δεν οφείλονται σε λανθασµένη ενέργεια του Αναδόχου. 

Προϋποθέσεις : 

1. Έχει προηγηθεί συνεννόηση µε τους Πελάτες και την Περιοχή, εφόσον απαιτείται διακοπή. 

2. Σε περίπτωση διακοπής ο ∆/Φ του Pillar πρέπει να είναι ανοικτός και να έχουν αφαιρεθεί οι 

τηκτές ασφάλειες των αναχωρήσεων  από το εξουσιοδοτηµένο προς τούτο προσωπικό του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ∆/Φ, θα γίνεται διακοπή από το προσωπικό του 

∆Ε∆∆ΗΕ στην ΜΤ. 

Εργασίες : 
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1. Αποσύνδεση και απεγκατάσταση υπάρχοντος εξοπλισµού Υ/Σ, που έχει 

τοποθετηθεί στα πλαίσια του έργου.   

2. Ασφάλιση Pillar. 

 

ΑΤ  27 : ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΚΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, Η/Ν ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ 

 

Προϋποθέσεις : 

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας ασφάλειας και 

υγιεινής, για εργασία του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού υπό τάση. Επίσης πρέπει να γίνονται 

όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προ και µετά το πέρας των εργασιών, για τυχόν λανθασµένη 

συνδεσµολογία. Σε περιπτώσεις που τυχόν προκύπτει θέµα ασφαλείας και πρέπει να γίνει 

διακοπή της παροχής, η διακοπή θα πρέπει γίνεται από προσωπικό του Αναδόχου κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένου προς τούτο.  

Τα καλώδια και τα υλικά εγκατάστασης που θα απαιτηθούν για την σύνδεση των διατάξεων 

είναι προµήθειας και ευθύνης του Αναδόχου και συµπεριλαµβάνονται στο παρόν ΑΤ. 

 

Εργασίες : 

Αφορά την αποσύνδεση και αφαίρεση του ∆έκτη ΤΑΣ, του βοηθητικού Η/Ν (ρελέ) και την 

αφαίρεση όλης της καλωδίωσης. Το καλώδιο της πρόσθετης εξυπηρέτησης κάθε παροχής θα 

µεταφερθεί και θα συνδεθεί στον αντίστοιχο µετρητή.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΠΑΡΟΧΩΝ  Χ.Τ.  ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ 

 

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 

 

Τ   Ρ   Ι   Φ   Α   Σ   Ι   Κ   Η 
 

 

       ΜΕΓΕΘΟΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ    ΝΟ 

 

 

03 

 

05 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
 

 

          ΙΣΧΥΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ     [kVA] 

 

8 

 

12 

 

15 

 

25 

 

35 

 

55 

 

85 

 

135 

 

250 
 

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ  [Α] 
 

 

40 

 

63 

 

25 

 

40 

 

63 

 

   ασφ. 100 

 

   ασφ. 160 

 

     ασφ. 250 

 

    ασφ. 400 (Αναχ.) 

 

 

 

  ΚΑΛΩ∆ΙΟ 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΟ  [Cu] 
 

 

2x6 

 

2x16 

 

4x6 

 

4x6 

 

4x16 

 

4x25 

 

4x50 

  

 

 

 ΠΑΡΟΧΗΣ 

 

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ  [Cu] 
 

        

95 
 

150 

 

 

[ mm
2
] 

 

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ  [Αl] 
 

        

150 

 

  

X - LPΕ 
 

      

3x50Al+35Cu 

 

3x95Al+35Cu 

 

3x150Al+50Cu 

 

2(3x150Al+50Cu) 

 

        ΑΣΦΑΛΕΙΑ   ΠΙΝΑΚΑ       [Α] 
 

35 
 

50 
 

25 
 

35 
 

50 
 

80 
 

125 
 

200 
 

355 
 

 

ΓΡΑΜΜΗ   ΠΙΝΑΚΑ - ΜΕΤΡΗΤΗ  [mm
2
] 

 

3x10 
 

3x16 
 

5x6 
 

5x10 
 

5x16 
 

3x25+16+16 

 

3x50+25+25 

 

3x120+70+70 

 

3x240+120+120 
 

 

ΤΥΠΟΣ   ΜΕΤΡΗΤΗ   ΙΟΝ/ΙΟΡ   [Α] 

 

15/60 

 

3x10/60 

 

3x20/100 

 

                    3x1,5/6 (µέσω Μ/Σ-Εντάσεως) 

 

 

Γ1,  ΓΠ,  ΓΤ 

 

Μα 

 

Μα 

 

 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 
 

 

Γ1Ν 

 

Μδ 
 

Μδ 
 

 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

 

Γ23,  Γ23/Β 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

Μδ 
 

 

Γ21,  Γ21/Β 
 

Μα 
 

Μα 
 

Μα 
 

Μα 
 

     

 

 

Γ22,  Γ22/Β 
     

ΜΜ 
 

 

ΜΜ 
 

ΜΜ+Α 
 

ΜΜ+Α 
 

ΜΜ+Α 

 

Τ33,  Τ49/2 
   

ΜΜ 
 

ΜΜ 
 

ΜΜ 
 

ΜΜ 
 

ΜΜ 
 

ΜΜ 
 

ΜΜ 
 

 

Τ33Α,  ΕΦΑ,  ΕΦΘ,  ΕΦΧ 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 
 

 

Τ49,  Τ49/1,  Γ4 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 

 

Μα 
 

    

 
Μα   : ΜΕΤΡΗΤΗΣ [kWh]  ΑΠΛΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  κλ.2 

Μδ   : ΜΕΤΡΗΤΗΣ [kWh]  ∆ΙΠΛΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  κλ.2 

Α   : ΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΑΕΡΓΟΥ [kvarh]  κλ.3 

ΜΜ   : ΜΕΓΙΣΤΟ∆ΕΙΚΤΗΣ - ΜΕΤΡΗΤΗΣ [kW & kWh]  κλ.2 

 

Γ1   : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΖΩΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ 

Γ1Ν   : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 ΖΩΝΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΓΠ   : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ 

ΓΤ   : TIMOΛΟΓΙΟ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ 

ΕΦΑ,  ΕΦΘ,  ΕΦΧ  : ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ 
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Γ21,  Γ22,  Γ23  : ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  (Γ21<25 kVA,  Γ22>25 kVA) 

Γ21/Β,  Γ22/Β,  Γ23/Β : ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  (Γ21/Β<25 kVA,  Γ22/Β>25 kVA) 

Τ33   : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

Τ33Α   : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

Τ49   : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΦΟΠ  ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ Ο∆ΟΥΣ  κ.λ.π.  

Τ49/1   : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΦΟΠ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  τ. ΗΕΑΠ 

Γ4   : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΦΟΠ  (ΛΥΚΟΦΩΣ - ΛΥΚΑΥΓΕΣ / ΛΥΚΟΦΩΣ - ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ) 

Τ49/2   : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ  ΟΛΠ. 

 

� Η παροχή Νο 7 τροφοδοτείται από το Μ/Σ  ΜΤ/ΧΤ µε ιδιαίτερη αναχώρηση. 

� Στις παροχές Νο 5 & 6 τοποθετείται Μ/Σ εντάσεως 200/5 και στην παροχή Νο 7 Μ/Σ εντάσεως 400/5 κλ. G.                   Κ.Α. 

7/21/2014 

 


