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1. Γενική περιγραφή 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στο Παράρτημα Α της 

Διακήρυξης («Πληροφοριακά Στοιχεία για την οργάνωση και το δίκτυο Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ») αναφέρονται τα κύρια στοιχεία του δικτύου, 

καθώς και στοιχεία για την οργάνωση του ΔΕΔΔΗΕ.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναπτύξει, μέσω σύμβασης με Ανάδοχο, ο οποίος αναδείχθηκε 

μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα 

Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information System, GIS), με βασικό 

(core) λογισμικό GIS το Smallworld Electric Office της εταιρείας General Electric. 

Στο Σύστημα έχουν εισαχθεί κατόπιν ψηφιοποίησης, τα χαρτογραφικά και 

περιγραφικά στοιχεία του δικτύου δύο Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ, των Περιοχών 

Μεσογείων και Δυτικής Θεσσαλονίκης, στις οποίες έχει εγκατασταθεί περιφερειακός 

εξοπλισμός (σταθμοί εργασίας, εκτυπωτές κλπ). Το Σύστημα είναι σε παραγωγική 

λειτουργία στις δυο αυτές Περιοχές. 

Με την παρούσα διακήρυξη προκηρύσσονται 5 Παροχές Υπηρεσιών, καθεμία από 

τις οποίες αντιστοιχεί σε μια Διεύθυνση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ. Το αντικείμενο 

των υπηρεσιών αυτών, είναι η ψηφιοποίηση – αποτύπωση – καταχώρηση στο 

υφιστάμενο Σύστημα, των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του δικτύου 

των 5 Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ, με εξαίρεση τις δυο Περιοχές στις οποίες το 

Σύστημα είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία.  

2. Συνοπτική περιγραφή του υφιστάμενου Συστήματος 

2.1 Το Σύστημα έχει αρχιτεκτονική client – server. Οι servers του συστήματος 

είναι εγκατεστημένοι στην Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ) 

του ΔΕΔΔΗΕ. Στις κατά τόπους μονάδες (Διευθύνσεις Περιφερειών και Περιοχές) 

είναι εγκατεστημένοι οι τοπικοί σταθμοί εργασίας. Η ΔΠΛΤ είναι αρμόδια για την 

επικοινωνία μεταξύ των servers και των σταθμών εργασίας. 

2.2 Όπως προαναφέρθηκε, το βασικό λογισμικό του Συστήματος είναι το 

Smallworld Electric Office της εταιρείας General Electric. Η εν χρήσει έκδοση του 

λογισμικού κατά τη Διακήρυξη είναι η 4.3.4. Έχει γίνει προσαρμογή του Μοντέλου 

Δεδομένων (Data Model) του Smallworld Electric Office ώστε να καλύπτονται οι 

ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, στο Smallworld Electric Office έχουν αναπτυχθεί 

εξατομικευμένες (custom) εφαρμογές. Στο Παράρτημα Β, περιλαμβάνονται τα 
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αντικείμενα του μοντέλου δεδομένων, τα οποία είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει 

ο Ανάδοχος κατά την καταχώρηση των στοιχείων του δικτύου στο Σύστημα. 

2.3 Ως γεωγραφικό υπόβαθρο χρησιμοποιείται το Open Street Map μέσω 

ειδικού plugin, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο Σύστημα. Μέσω του plugin τα 

χωρικά δεδομένα του υποβάθρου (πχ. ρυμοτομικές γραμμές) αποθηκεύονται και 

σε μορφή vector και ως αντικείμενα στη βάση δεδομένων του Smallworld. 

Επιπλέον, το Σύστημα, έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει και γεωγραφικά 

υπόβαθρα που προέρχονται από άλλες πηγές, όπως τα ανοιχτά δεδομένα 

(αεροφωτογραφίες) που διαθέτει η ΕΚΧΑ Α.Ε, τους ανοιχτούς χάρτες 

(δορυφορικούς και μη) της Google κλπ. 

3. Στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο. 

Πόροι του ΔΕΔΔΗΕ που θα τεθούν στη διάθεση του Αναδόχου 

3.1. Στον Ανάδοχο θα χορηγηθούν αντίγραφα των χαρτών και των σχεδίων του 

δικτύου καθώς και των αρχείων με τα περιγραφικά στοιχεία του δικτύου, είτε σε 

χαρτί είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Στο Παράρτημα Α («Πληροφοριακά Στοιχεία για 

την οργάνωση και το δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ») 

αναφέρονται στατιστικά στοιχεία για το υφιστάμενο χαρτογραφικό αρχείο και 

περιλαμβάνονται ενδεικτικά αποσπάσματα χαρτών και σχεδίων του δικτύου. Ο 

τρόπος παράδοσης – παραλαβής των στοιχείων αυτών από τον Ανάδοχο 

καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

3.2. Τονίζεται ότι τα σχέδια, οι χάρτες και τα αρχεία αυτά είναι δυνατό να 

περιλαμβάνουν λάθη ή παραλείψεις (λόγω πχ καθυστέρησης ενημέρωσης σχεδίων) 

ή αντικρουόμενα μεταξύ τους στοιχεία. Η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων 

γίνεται με βάση όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.3. Τα ελαττώματα αυτά δεν 

απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση. Επιπλέον ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τα επικαλεστεί για να εγείρει 

αξιώσεις κατά του ΔΕΔΔΕ (πχ αξιώσεις για αμοιβή πέραν αυτής που προβλέπεται 

από τη Σύμβαση ή αξιώσεις για παράταση των προβλεπόμενων προθεσμιών χωρίς 

υπαιτιότητά του). 

3.3. Επίσης, στον Ανάδοχο θα δοθεί πρόσβαση στο Σύστημα και θα τεθούν στη 

διάθεσή του άδειες Δυναμικών χρηστών του Smallworld Electric Office, σύμφωνα 

με όσα αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης. Η σύνδεση των 

σταθμών εργασίας, που θα είναι εγκατεστημένοι στα γραφεία του Αναδόχου, με το 

Σύστημα, είναι αρμοδιότητά του. 
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4. Ρυθμίσεις σχετικές με την ψηφιοποίηση, αποτύπωση και 

καταχώρηση του δικτύου Διανομής στο Σύστημα 

4.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ψηφιοποιήσει, αποτυπώσει και καταχωρήσει 

στο υφιστάμενο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του ΔΕΔΔΗΕ το δίκτυο 

Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης αρμοδιότητάς του, ως εξής: 

(1) Οι θέσεις όλων των στύλων του εναέριου δικτύου Μέσης και 

Χαμηλής Τάσης θα καταχωρηθούν στο γεωγραφικό υπόβαθρο με βάση την 

πραγματική τους θέση, με γεωμετρική ακρίβεια καλύτερη του ενός μέτρου, σε 

σύστημα ΕΓΣΑ 87. Στις αστικές περιοχές, εάν σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει 

δυνατότητα λήψης συντεταγμένων επαρκούς ακρίβειας, είναι επιτρεπτή, κατόπιν 

συναίνεσης του ΔΕΔΔΗΕ, η καταχώρησή τους με βάση την αναγνώριση της θέσης 

του στο γεωγραφικό υπόβαθρο. Επίσης το επιτοίχιο δίκτυο ΧΤ θα αποτυπωθεί με 

γεωμετρική ακρίβεια καλύτερη του ενός μέτρου. 

(2) Το υπόγειο δίκτυο θα καταχωρηθεί με βάση τα υφιστάμενα σχέδια, 

με αναγνώριση της θέσης του στο γεωγραφικό υπόβαθρο. Ειδικά, τα ορατά 

στοιχεία του υπόγειου δικτύου (πχ φρεάτια κιβωτίων ζεύξης ΧΤ, θέσεις 

Υποσταθμών πόλεως, θέσεις σύνδεσης του υπόγειου με το εναέριο δίκτυο) θα 

καταχωρηθούν στο γεωγραφικό υπόβαθρο με βάση την πραγματική τους θέση, με 

γεωμετρική ακρίβεια καλύτερη του ενός μέτρου, σε σύστημα ΕΓΣΑ 87. Ωστόσο, για 

τα στοιχεία αυτά, εάν σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης 

συντεταγμένων επαρκούς ακρίβειας, είναι επιτρεπτή, κατόπιν συναίνεσης του 

ΔΕΔΔΗΕ, η καταχώρησή τους με βάση την αναγνώριση της θέσης του στο 

γεωγραφικό υπόβαθρο. 

(3) Τα αντικείμενα (objects) του δικτύου που θα αποτυπωθούν και τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους (attributes) που θα καταχωρηθούν στο Σύστημα 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β. Τα υπόψη αντικείμενα και χαρακτηριστικά 

είναι υποσύνολο των αντίστοιχων στοιχείων (αντικειμένων και χαρακτηριστικών) 

που περιλαμβάνονται στο Μοντέλο Δεδομένων (Data Model), στο οποίο έγινε 

αναφορά στην παράγραφο 2. Τα στοιχεία αυτά (objects, attributes) στο 

Παράρτημα Β είναι στην αγγλική γλώσσα. Σημειώνεται ότι το Σύστημα λειτουργεί 

τόσο με Ελληνικό όσο και σε Αγγλικό περιβάλλον (menus κλπ.). Για την επιλογή 

των κατάλληλων attributes και την καταχώρησή τους στο Σύστημα, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι οποίες υποδεικνύονται στο Παράρτημα Β, οι εκτελούντες την 

καταχώρηση υποβοηθούνται από πίνακες επιλογών (pull – down menus). Ειδικές 

ρυθμίσεις για κάποια από τα αντικείμενα (objects) αναφέρονται στη συνέχεια.  
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 Οι Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ανοικτού ή κλειστού τύπου (Κ/Δ) θα αποτυπωθούν 

σύμφωνα με τη γεωγραφική τους θέση. Θα αποτυπωθεί επίσης 

απλουστευμένο λειτουργικό διάγραμμά τους, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον τους ζυγούς ΥΤ και ΜΤ, τους Μ/Σ ισχύος και τους αντίστοιχους 

διακόπτες ισχύος, τους αποζεύκτες και τους διακόπτες ισχύος των ζυγών ΜΤ 

και των αναχωρήσεων ΜΤ, με την ονομασία τους. 

 Για τους Υ/Σ Πόλεως και Χρηστών, για τα κιβώτια ζεύξης ΧΤ και 

γενικά για τα αντικείμενα που διαθέτουν «εσωτερική συνδεσμολογία» θα 

εισαχθεί στη βάση δεδομένων το λειτουργικό τους διάγραμμα (λειτουργικό 

σχέδιο). Για πολλά από τα αντικείμενα αυτά το Σύστημα διαθέτει πρότυπα 

(templates) λειτουργικών διαγραμμάτων. Να σημειωθεί ότι για τους Υ/Σ 

ΥΤ/ΜΤ, στους οποίους έγινε αναφορά στην προηγούμενη παράγραφο, το 

Σύστημα δεν διαθέτει πρότυπα.  

 Θα αποτυπωθούν όλα τα στοιχεία ζεύξης και προστασίας 

(αποζεύκτες, ασφαλειοαποζεύκτες, διακόπτες απομόνωσης κλπ.) καθώς και ο 

εξοπλισμός λειτουργίας του δικτύου (ρυθμιστές τάσης, πυκνωτές κλπ.). Τα 

στοιχεία τους θα ληφθούν κατά κύριο λόγο από τα λειτουργικά σχέδια που 

τηρούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

 Η κατάσταση των στοιχείων ζεύξης και προστασίας (ανοικτά – 

κλειστά) θα αντιστοιχεί στη «μόνιμη κατάσταση», η οποία θα δοθεί από τον 

ΔΕΔΔΗΕ και θα καταχωρηθεί από τον Ανάδοχο. Εάν δεν δοθούν στοιχεία από 

τον ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να αποτυπώσει την κατάσταση των 

στοιχείων με βάση την επίσκεψη στο πεδίο, εφόσον είναι ορατή (πχ. 

αποζεύκτες, ασφαλειοαποζεύκτες). Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και για τις 

γέφυρες εναέριων γραμμών ΜΤ και ΧΤ. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να συσχετίσει τα αντικείμενα Accurate Route 

(Ακριβής Όδευση) του υπόγειου και του επιτοίχιου δικτύου με τα αντίστοιχα 

αντικείμενα Cable Segment (Τμήμα Γραμμής Καλωδίου). Ωστόσο δεν είναι 

απαραίτητος ο ακριβής καθορισμός της θέσης κάθε Cable στο Cross Section 

View (Όψη Τομής), δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί από τον 

Ανάδοχο ακριβής διάταξη των καλωδίων, όπως αυτά θα φαίνονταν σε ένα 

σχέδιο τομής, εκτός εάν δοθούν ακριβή στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το αυτό 

ισχύει και για τις θέσεις των καλωδίων στις διαβάσεις. 

 Κατά την καταχώρηση του δικτύου στο Σύστημα, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να δημιουργήσει τα αντίστοιχα κυκλώματα (circuits). Τα κυκλώματα 
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είναι αντικείμενα (objects) του Συστήματος που αποτυπώνουν την ηλεκτρική 

συνδεσιμότητα του δικτύου. 

4.2. Ως βασικός κανόνας ψηφιοποίησης – αποτύπωσης – καταχώρησης στο 

Σύστημα αναφέρεται ο εξής: Όσα στοιχεία και χαρακτηριστικά στοιχείων του 

δικτύου για τα οποία η παρούσα Διακήρυξη προβλέπει αποτύπωση και καταχώρηση 

στη βάση δεδομένων του Συστήματος, είναι ορατά, χωρίς να απαιτείται άνοιγμα 

θυρών χώρων ή εξοπλισμού του ΔΕΔΔΗΕ ή άνοιγμα φρεατίων ή αναρρίχηση σε 

εγκαταστάσεις ή είσοδος σε χώρους μη προσβάσιμους στο κοινό, ή εκσκαφή, θα 

αποτυπώνονται και θα καταχωρούνται με βάση τις επιτόπου διαπιστώσεις. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν τα στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά τους είναι μη 

ορατά (ή μη ευκρινή, βλ. και σημείωση που ακολουθεί) θα αποτυπώνονται με 

βάση τα στοιχεία (χάρτες κλπ.) που θα χορηγήσει ο ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο. Εάν 

δεν περιλαμβάνονται στα χορηγούμενα στοιχεία ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση 

να τα καταχωρήσει ή θα πρέπει να καταχωρήσει την ένδειξη «Άγνωστο» στο 

αντίστοιχο χαρακτηριστικό. 

Κατ’ εξαίρεση, εάν δοθεί στον Ανάδοχο από τον ΔΕΔΔΗΕ η «μόνιμη κατάσταση» 

των στοιχείων ζεύξης και προστασίας και η «μόνιμη συνδεσμολογία» των 

γεφυρών, ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει το δίκτυο με βάση τις μόνιμες αυτές 

καταστάσεις και συνδεσμολογίες και όχι με βάση τις επί τόπου διαπιστώσεις. 

Τονίζεται ότι εάν δεν έχουν δοθεί στον Ανάδοχο από τον ΔΕΔΔΗΕ πληροφορίες 

σχετικά με τη μη ορατή κατάσταση (ανοικτό – κλειστό κλπ.) διακοπτικών 

στοιχείων (πχ συνδεσμολογία κιβωτίου ζεύξης ΧΤ) ή συνδέσεων (πχ σύνδεση 

αναχωρήσεων ΧΤ στο κιβώτιο ασφαλειών Υ/Σ Διανομής), με αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατή η δημιουργία κυκλωμάτων (circuits), ο Ανάδοχος οφείλει να 

επισημάνει γραπτώς στον ΔΕΔΔΗΕ την έλλειψη αυτή, υποδεικνύοντας τα στοιχεία 

για τα οποία δεν έχουν δοθεί πληροφορίες. Εάν, κατόπιν τούτου δεν δοθούν 

πληροφορίες από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος μπορεί να παραδώσει καταχωρημένο 

δίκτυο και η Προσωρινή Παραλαβή του μπορεί να προχωρήσει, χωρίς να έχουν 

δομηθεί τα αντίστοιχα κυκλώματα. 

Γενικότερα, ο Ανάδοχος θα επισημαίνει γραπτώς στον ΔΕΔΔΗΕ τυχόν ελλείψεις 

των στοιχείων που του έχουν χορηγηθεί (πλέον των ελλείψεων σε θέματα 

συνδεσιμότητας του δικτύου, που προαναφέρθηκαν), και σε περίπτωση μη 

χορήγησης των στοιχείων αυτών θα προχωρά στην καταχώρηση στο Σύστημα 

χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα ελλείποντα στοιχεία, ακολουθώντας τα 

προβλεπόμενα στην τρέχουσα παράγραφο 4. 
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Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση καταχώρησης στο Σύστημα της 

κατηγορίας και της κλίσης των επιτόνων μόνο εάν αποτυπώνονται στα σχέδια που 

θα του δοθούν. Η θέση, η κατεύθυνση και η τυποποιημένη κατασκευή των 

επιτόνων θα καταχωρηθούν, σε κάθε περίπτωση (σύμβολο, Standard Code κλπ.). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, για παράδειγμα, ο Ανάδοχος θα 

καταχωρήσει τον «εσωτερικό κόσμο» (το λειτουργικό σχέδιο) των Υποσταθμών 

πόλεως, τη σύνδεση των αναχωρήσεων Χαμηλής Τάσης στους ακροδέκτες 

αναχωρήσεων των κιβωτίων ασφαλειών των Υποσταθμών Διανομής και τα 

αντίστοιχα μεγέθη τηκτών, τη συνδεσμολογία των κιβωτίων ζεύξης ΧΤ, τον Αριθμό 

Μητρώου των Μετασχηματιστών Ισχύος των Υποσταθμών Διανομής με βάση τα 

στοιχεία που θα του δοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ και όχι με βάση αυτά που 

απαντώνται στο πεδίο, δεδομένου ότι πρόκειται για μη ορατά στοιχεία κατά την 

έννοια της προηγούμενης παραγράφου. Εάν δεν δοθούν στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ 

σχετικά με τη συνδεσμολογία, κατά περίπτωση δεν θα καταχωρηθεί η αντίστοιχη 

πληροφορία (πχ. δεν θα αποτυπωθεί στο Σύστημα η συνδεσμολογία του κιβωτίου 

ζεύξης ή η σύνδεση των αναχωρήσεων στους ακροδέκτες του κιβωτίου ασφαλειών 

του Υποσταθμού, δεν θα καταχωρηθεί ο Αριθμός Μητρώου των Μετασχηματιστών, 

δεν θα συμπληρωθεί το βάθος και η κατασκευή θεμελίωσης των στύλων) ή θα 

καταχωρηθεί η ένδειξη «Άγνωστο» (πχ. τηκτά κιβωτίων ασφαλειών ΧΤ). Επίσης, 

εάν ένας στύλος είναι σε περιφραγμένο οικόπεδο, το ύψος και η κατηγορία του θα 

ληφθούν από τα στοιχεία (σχέδια, φύλλα πασσαλώσεως) που θα δοθούν από τον 

ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο, εφόσον δεν είναι ορατά (με γυμνό οφθαλμό ή με κιάλια). 

Βέβαια, η υποχρέωση αποτύπωσης της θέσης των στύλων με την προβλεπόμενη 

ακρίβεια παραμένει σε κάθε περίπτωση, συνεπώς θα πρέπει να γίνει προσδιορισμός 

των συντεταγμένων του στην περίπτωση αυτή με τοπογραφικές μεθόδους. Ομοίως 

από τα στοιχεία που θα δοθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ, θα ληφθούν και θα 

καταχωρηθούν στο Σύστημα το ύψος και η κατηγορία του στύλου στην περίπτωση 

που είναι μεν προσβάσιμος, αλλά τα στοιχεία δεν είναι ορατά ή εμφανή (πχ. 

δυσανάγνωστη πυρογραφία σε ξύλινο στύλο). 

Διευκρινίζεται ότι ως «μη προσβάσιμες στο κοινό» εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ δεν 

θεωρούνται εκείνες πχ. οι οποίες βρίσκονται μακριά από δρόμους και για να 

προσπελαστούν απαιτείται πεζοπορία σε ανώμαλο έδαφος κλπ.  

4.3. Για την περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία που προέρχονται από 

διάφορες πηγές για αντικείμενα (objects) του δικτύου ή για χαρακτηριστικά 

(attributes) αυτών είναι αντιφατικά μεταξύ τους, καθορίζεται η ακόλουθη σειρά 

προτεραιότητας ως προς την πηγή προέλευσης των στοιχείων, βάσει της οποίας θα 
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πραγματοποιεί την καταχώρηση στο Σύστημα ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2. 

 Στοιχεία που ενδεχομένως θα δοθούν στον Ανάδοχο σχετικά με τη «μόνιμη 

κατάσταση» στοιχείων ζεύξης και προστασίας και τη «μόνιμη 

συνδεσμολογία» γεφυρών (βλ. §4.2.) 

 Συγκέντρωση στοιχείων από το πεδίο 

 Λειτουργικά σχέδια 

 Κατασκευαστικά σχέδια 

 Φύλλα πασσαλώσεως ΜΤ 

 Πινακίδες ΓΥΣ ΜΤ – σχέδια ΜΤ 

 Σχέδια (πινακίδες) ΧΤ 

 Σχέδια υπόγειων διαβάσεων 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναζητά τα κατασκευαστικά σχέδια του δικτύου τα οποία 

αντιστοιχούν στις γραμμές που περιλαμβάνονται στα σχέδια (πινακίδες κλπ.) 

Μέσης Τάσης ή Χαμηλής Τάσης, και να τα λαμβάνει υπόψη του, δεδομένου ότι 

περιλαμβάνουν πληρέστερα στοιχεία από τις πινακίδες. Ο αριθμός 

κατασκευαστικού σχεδίου συχνά επισημαίνεται πάνω στα σχέδια – πινακίδες - ΜΤ 

και στα σχέδια ΧΤ.  

Επίσης στοιχεία θα αντλεί ο Ανάδοχος από τα ακόλουθα περιγραφικά αρχεία: 

 τις καρτέλες των Υ/Σ Διανομής (μεγέθη τηκτών, συνδέσεις αναχωρήσεων 

ΧΤ) και των Υ/Σ χρηστών 

 τις καρτέλες των υλικών του δικτύου που παρακολουθούνται μέσω αυτών 

(Μετασχηματιστές ισχύος, μέσα ζεύξης και προστασίας). 

Σημειώνεται ότι ενδέχεται κάποια στοιχεία του δικτύου να δοθούν στον Ανάδοχο 

σε σκαριφήματα (πχ. συνδεσμολογίες κιβωτίων ζεύξης). 

Τονίζεται ότι, σε συμφωνία με όσα προαναφέρθηκαν, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση 

να αποτυπώσει και να εισαγάγει στο Σύστημα και τυχόν εμφανείς γραμμές ή 

τμήματα γραμμών του δικτύου, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα αρχεία που 

τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, λόγω μη ενημέρωσης, παράλειψης ή καταστροφής των αρχείων. 
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5. Οριοθέτηση του προς ψηφιοποίηση, αποτύπωση και 

καταχώρηση στο Σύστημα δικτύου 

Σκοπός της παρούσας παραγράφου είναι ο καθορισμός των ορίων του δικτύου 

Μέσης και Χαμηλής Τάσης που θα ψηφιοποιήσει, αποτυπώσει και καταχωρήσει στο 

Σύστημα ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Διακήρυξης. 

5.1. Δίκτυο Μέσης Τάσης 

Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει το απλουστευμένο λειτουργικό διάγραμμα των 

Υποσταθμών Υψηλής προς Μέση Τάση (βλ. §4.1.(3)). Για τις αναχωρήσεις ΜΤ που 

τροφοδοτούνται από Σταθμούς παραγωγής (ΑΣΠ και ΤΣΠ νησιών) θα αποτυπώσει 

τους ζυγούς τροφοδότησης τους και τα διακοπτικά στοιχεία (ζυγών και 

αναχωρήσεων). Στην αποτύπωση του δικτύου ΜΤ (αναχωρήσεων ΜΤ και 

διακλαδώσεών τους) περιλαμβάνεται, προς την πλευρά των χρηστών, η 

αποτύπωση των Υποσταθμών των χρηστών ΜΤ (καταναλωτών και παραγωγών) και 

των Υποσταθμών Διανομής, περιλαμβανομένων των λειτουργικών σχεδίων τους. 

Δεν περιλαμβάνεται η αποτύπωση των αναχωρήσεων Χαμηλής Τάσης των 

Υποσταθμών Διανομής και η σύνδεσή τους με τους ακροδέκτες αναχωρήσεων των 

κιβωτίων ασφαλειών των Υποσταθμών, ούτε η καταχώρηση των ονομαστικών 

εντάσεων των τηκτών των αναχωρήσεων ΧΤ. 

Όπως είναι ευνόητο, η ψηφιοποίηση – αποτύπωση – καταχώρηση του δικτύου ΜΤ, 

ο Ανάδοχος περιλαμβάνει και τυχόν Υποσταθμούς Μέσης προς Μέση Τάση (22 kV / 

6,6 kV) με τα λειτουργικά τους διαγράμματα καθώς και τυχόν 

αυτομετασχηματιστές ΜΤ/ΜΤ του δικτύου. 

Ως προς τους στύλους μικτών γραμμών (στύλους επί των οποίων προσαρτάται 

εναέρια γραμμή ΜΤ και μια ή περισσότερες γραμμές ΧΤ), κατά την αποτύπωση του 

δικτύου ΜΤ ο Ανάδοχος θα ψηφιοποιήσει, αποτυπώσει και καταχωρήσει όλα τα 

στοιχεία που αφορούν στο στύλο, με εξαίρεση τα τμήματα γραμμών ΧΤ που 

στηρίζονται σε αυτόν, τις κατασκευές ΧΤ και τους επιτόνους ΧΤ. Τα στοιχεία που 

εξαιρούνται θα καταχωρηθούν κατά την αποτύπωση της ΧΤ και η ορθότητά τους 

θα εξεταστεί κατά τους αντίστοιχους ελέγχους της ΧΤ. 

5.2. Δίκτυο Χαμηλής Τάσης 

5.2.1. Οι γραμμές (αναχωρήσεις) Χαμηλής Τάσης συνδέονται με τους ακροδέκτες 

αναχωρήσεων των κιβωτίων ασφαλειών των Υποσταθμών Διανομής από τους 

οποίους τροφοδοτούνται. Η σύνδεση αυτή θα πρέπει να αποτυπωθεί – 
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καταχωρηθεί στο υφιστάμενο Σύστημα από τον Ανάδοχο. Επίσης, θα πρέπει να 

καταχωρηθούν οι ονομαστικές εντάσεις των τηκτών των αναχωρήσεων. Επιπλέον, 

θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί – αποτυπωθεί – καταχωρηθεί στο Σύστημα όλο το 

εναέριο δίκτυο Χαμηλής Τάσης (δίκτυο που στηρίζεται σε στύλους), το επιτοίχιο 

δίκτυο και το υπόγειο δίκτυο. 

5.2.2. Για την κατανόηση των απαιτήσεων ως προς τα όρια αποτύπωσης του 

δικτύου προς την πλευρά των χρηστών, βασικό είναι το αντικείμενο «Σημείο 

σύνδεσης Χρηστών» («Energy Consumer»), όπως αυτό ορίζεται στο Μοντέλο 

Δεδομένων. Ως Energy Consumer νοείται μια μεμονωμένη μετρητική διάταξη ενός 

χρήστη (καταναλωτή ή / και παραγωγού) ή μια ομάδα μετρητικών διατάξεων που 

βρίσκονται στην ίδια θέση (και συνδέονται με το δίκτυο μέσω του ίδιου καλωδίου 

παροχής). Από έναν Energy Consumer μπορεί να γίνεται κατανάλωση ή / και 

έγχυση ενέργειας στο δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ. Ο 

Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να αποτυπώσει - καταχωρήσει στο σύστημα τις 

παροχές, αλλά το ακραίο σημείο του δικτύου που θα καταχωρήσει είναι ο «Energy 

Consumer». Συγκεκριμένα καθορίζονται τα ακόλουθα: 

(1) Σε περίπτωση σύνδεσης του Energy Consumer με το εναέριο δίκτυο, ο 

Ανάδοχος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει την Τυποποιημένη Κατασκευή 

σύνδεσης του καλωδίου παροχής με το δίκτυο (πχ. S-25Α/Ι). Επίσης, να 

καταχωρήσει τον τύπο του καλωδίου παροχής που αναφέρεται στα σχέδια 

τα οποία έχουν δοθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ. Εάν δεν αναφέρεται στα σχέδια ο 

τύπος του καλωδίου παροχής (Cable Segment), τότε στον εξοπλισμό 

(Asset) του καλωδίου, δηλαδή στο αντίστοιχο αντικείμενο Cable που είναι 

συνδεδεμένο με το αντικείμενο Cable Segment, δεν θα συμπληρωθεί το 

χαρακτηριστικό Cable Spec. Ο Ανάδοχος θα σχεδιάζει το καλώδιο παροχής 

θεωρώντας ότι ακολουθεί την ευθεία που συνδέει το σημείο σύνδεσής του 

με το δίκτυο αφενός με τη θέση του Energy Consumer αφετέρου (δηλαδή 

δεν θα καταχωρηθεί η ακριβής όδευση του καλωδίου παροχής). Εάν η 

σύνδεση της παροχής από εναέριο δίκτυο γίνεται κοντά σε στύλο στον 

οποίο υπάρχει μηχανική τομή του δικτύου ΧΤ, το σημείο σύνδεσης θα 

τοποθετείται στο κατάλληλο τμήμα δικτύου (wire segment ή cable 

segment), ανεξάρτητα από το εάν στο στύλο υπάρχει ηλεκτρική τομή ή 

όχι. Για τις θέσεις των Energy Consumers γίνεται αναφορά στην 

παράγραφο 5.2.3. 

(2) Ως άκρο (όριο προς την πλευρά των χρηστών δικτύου) του επιτοιχίου 

δικτύου, θεωρείται το επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης εφόσον κάθε 



 

13 

 

εξερχόμενο καλώδιο από αυτό συνδέεται με έναν Energy Consumer. Στην 

περίπτωση αυτή, Ανάδοχος θα σχεδιάζει το καλώδιο παροχής θεωρώντας 

ότι ακολουθεί την ευθεία που συνδέει το επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης με 

τη θέση του Energy Consumer. Ως προς τον τύπο του καλωδίου παροχής 

ισχύει ότι και για το εναέριο δίκτυο (§5.2.2.(1)). 

(3) Ως άκρο του υπόγειου δικτύου θεωρείται το σημείο εισόδου του υπόγειου 

καλωδίου παροχής στο όριο της ιδιοκτησίας. Ο Ανάδοχος θα σχεδιάζει το 

καλώδιο παροχής μετά το άκρο αυτό, θεωρώντας ότι ακολουθεί την 

ευθεία που συνδέει το άκρο με τη θέση του Energy Consumer. 

5.2.3. Για τη θέση αποτύπωσης των Energy Consumers ισχύουν τα ακόλουθα: 

(1) Εάν στο γεωγραφικό υπόβαθρο του Συστήματος, έχουν αποτυπωθεί από 

τον ΔΕΔΔΗΕ, κατά την ημερομηνία αποτύπωσης της αντίστοιχης 

αναχώρησης ΧΤ, οι γεωγραφικές θέσεις των Energy Consumers, ο 

Ανάδοχος θα λάβει τις θέσεις αυτές υπόψη του, κατά την εκτέλεση των 

εργασιών της παραγράφου 5.2.2. 

(2) Εάν στο γεωγραφικό υπόβαθρο του Συστήματος δεν έχουν αποτυπωθεί 

από τον ΔΕΔΔΗΕ, κατά την ημερομηνία αποτύπωσης της αντίστοιχης 

αναχώρησης ΧΤ, οι γεωγραφικές θέσεις των Energy Consumers, ο 

Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 5.2.3.(1), αλλά μπορεί να καταχωρήσει τους Energy 

Consumers σε τυχαίες θέσεις (όχι με γεωγραφική ακρίβεια) κοντά στο 

σημείο σύνδεσης των παροχών τους με το δίκτυο (πχ σε απόσταση 5 – 15 

m από το σημείο σύνδεσης) και ακολούθως, με βάση αυτές τις τυχαίες 

θέσεις, θα εκτελέσει τις εργασίες της παραγράφου 5.2.2. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για λόγους διευκρίνισης, αναφέρεται το εξής παράδειγμα: Αν από ένα 

στύλο του δικτύου ΧΤ αναχωρούν τρία συγκεντρικά καλώδια (καλώδια παροχών) καθένα 

από τα οποία συνδέει έναν Energy Consumer, οι Energy Consumers αποτυπώνονται σε 

τυχαίες θέσεις κοντά στο στύλο (εκτός αν είναι ήδη καταχωρημένοι στο γεωγραφικό 

υπόβαθρο από τον ΔΕΔΔΗΕ, βλ. παραπάνω περίπτωση §5.2.3.(1)). Ακολούθως συνδέονται 

με το κατάλληλο τμήμα αγωγών ή καλωδίων ΧΤ που στηρίζεται στο στύλο (wire segment ή 

cable segment) μέσω καλωδίων παροχών που έχουν (εικονικά) ευθύγραμμες οδεύσεις. 

Καταχωρούνται επίσης οι κατασκευές σύνδεσης των καλωδίων παροχής με το δίκτυο και ο 

τύπος των καλωδίων παροχής, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.  

Εάν όμως από τα τρία συγκεντρικά καλώδια τα δύο συνδέουν από έναν Energy Consumer 

το καθένα, ενώ το τρίτο ηλεκτροδοτεί ένα επιτοίχιο κιβώτιο διακλάδωσης (διανομέα) το 
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οποίο μέσω δυο καλωδίων συνδέει δύο Energy Consumers, τότε οι δυο πρώτοι Energy 

Consumers καταχωρούνται όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ωστόσο το 

τμήμα μέχρι και τον διανομέα αποτελεί δίκτυο και αποτυπώνεται πλήρως με τη γεωγραφική 

ακρίβεια που απαιτείται για το εναέριο (και επιτοίχιο) δίκτυο. 

5.3. Δίκτυο Φωτισμού Οδών Πλατειών 

Η αποτύπωση του Φωτισμού Οδών και Πλατειών (ΦΟΠ) που αναπτύσσεται πάνω 

σε στύλους του εναέριου δικτύου ΧΤ αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος, οφείλει: 

 Να αποτυπώσει τη θέση της μετρητικής διάταξης μέσω της οποίας 

ηλεκτροδοτείται το κύκλωμα Φωτισμού Οδών και Πλατειών και να ορίσει ως 

Energy Consumer το κύκλωμα αυτό («σύνδεση» του συμβόλου του Energy 

Consumer με το δίκτυο ΧΤ, στη θέση της μετρητικής διάταξης). Οι 

ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν τόσο σε περίπτωση που το κύκλωμα 

ΦΟΠ αναπτύσσεται σε στύλους και καλώδια / αγωγούς αρμοδιότητας 

ΔΕΔΔΗΕ, όσο και σε περίπτωση που αναπτύσσεται σε εγκαταστάσεις 

(καλώδια, ιστούς φωτισμού) ιδιοκτησίας άλλων φορέων (Δήμων κλπ.). 

 Εάν το κύκλωμα ΦΟΠ αναπτύσσεται σε στύλους και καλώδια / αγωγούς 

αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, να αποτυπώσει το σύμβολο των φωτιστικών 

σωμάτων στους στύλους και να καταχωρήσει στα χαρακτηριστικά των 

στύλων την κατασκευή τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων (πχ. S-17, S-

17Y). Επίσης, οφείλει να αποτυπώσει το κύκλωμα ΦΟΠ ως ιδιαίτερο δίκτυο 

(δίκτυο ΧΤ 230 V), λαμβάνοντας υπόψη την τοπολογία του (όδευση, 

ηλεκτρικές τομές του αγωγού δημοτικού φωτισμού) όπως διαπιστώνεται 

στο πεδίο ή όπως αποτυπώνεται στα σχέδια του ΔΕΔΔΗΕ (εφόσον 

χορηγηθούν στον Ανάδοχο ενημερωμένα σχέδια και οι συνδέσεις του 

αγωγού Δημοτικού φωτισμού στο πεδίο είναι δυσδιάκριτες). 

Σημειώνεται ότι τα κυκλώματα ΦΟΠ, κυρίως σε περιοχές με πυκνό δίκτυο ΧΤ, 

έχουν εν γένει διαφορετική τοπολογία (διαφορετικές ηλεκτρικές ή και μηχανικές 

τομές) από τα κυκλώματα (αναχωρήσεις) του δικτύου Χαμηλής Τάσης.  
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6. Γενικά στοιχεία και έννοιες σχετικά με τη διαδικασία 

ελέγχου των παραδοτέων 

6.1. Καθορισμός των παραδοτέων 

Επισημαίνεται ότι, παραδοτέο στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης μπορεί να 

είναι: 

 Παραδοτέο Μέσης Τάσης: Μια αναχώρηση Μέσης Τάσης, από τον 

διακόπτη ισχύος της στον Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή τον ΑΣΠ ή τον ΤΣΠ μέχρι τα όρια, 

προς την πλευρά των χρηστών, που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.  

 Παραδοτέο Χαμηλής Τάσης: Το δίκτυο Χαμηλής Τάσης των Υποσταθμών 

Διανομής που συνδέονται ηλεκτρικά, σε κατάσταση μόνιμης λειτουργίας 

του δικτύου, με μια συγκεκριμένη αναχώρηση Μέσης Τάσης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, παραδοτέο δεν μπορεί να είναι τμήμα ή 

τμήματα μιας αναχώρησης Μέσης Τάσης. Επίσης δεν μπορεί να είναι το δίκτυο 

Χαμηλής Τάσης κάποιων (όχι όλων) των Υποσταθμών Διανομής που συνδέονται με 

μια αναχώρηση Μέσης Τάσης, ούτε μέρος του δικτύου Χαμηλής Τάσης των 

Υποσταθμών Διανομής που συνδέονται με μια αναχώρηση Μέσης Τάσης. 

6.2. Βαρύτητα σφαλμάτων αποτύπωσης - καταχώρησης 

Όλα τα σφάλματα τα οποία διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο του δικτύου δεν έχουν 

την ίδια βαρύτητα. Για το λόγο αυτό, για κάθε σφάλμα που διαπιστώνεται κατά τον 

δειγματοληπτικό έλεγχο (στο εναέριο δίκτυο, στο οποίο εφαρμόζεται έλεγχος με 

δειγματοληψία, βλ. παράγραφο 6.3), καταλογίζονται μονάδες σφάλματος, 

διαφορετικές ανά περίπτωση, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις παραγράφους 

6.2.1. και 6.2.2. Οι μονάδες σφάλματος που συγκεντρώνει το ελεγχόμενο δίκτυο, 

είναι κριτήριο για την παραλαβή ή απόρριψή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στη συνέχεια. 

Διευκρινίζεται ότι, εάν πρόκειται για μη ορατό αντικείμενο ή μη ορατό 

χαρακτηριστικό αντικειμένου (πχ.  σύνδεση καλωδίων εντός Link Box) και δεν 

δοθούν στοιχεία για το αντικείμενο ή το χαρακτηριστικό αυτό από τον ΔΕΔΔΗΕ 

(χάρτες, σχέδια κλπ.), τότε η μη καταχώρηση του αντικειμένου ή του 

χαρακτηριστικού δεν αποτελεί σφάλμα και δεν καταλογίζονται γι’ αυτό μονάδες 

σφάλματος. 
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6.2.1. Μονάδες σφάλματος στη Μέση Τάση 

Οι μονάδες σφαλμάτων καταλογίζονται ως εξής: 

(1) Παράλειψη μέσου ζεύξης και προστασίας ή Υ/Σ ή ΑΜ/Σ. Λανθασμένη 

καταχώρηση, μηχανικής τομής ή ηλεκτρικής τομής του δικτύου (σύνδεση 

ή μη γεφυρών στις μηχανικές τομές, κατάσταση – ανοικτό ή κλειστό – 

των μέσων ζεύξης και προστασίας): 2 μονάδες σφάλματος. Η ίδια 

επιβάρυνση με μονάδες σφάλματος θα εφαρμόζεται εάν καταχωρούνται τα 

στοιχεία αυτά χωρίς να υπάρχουν στο πεδίο.  

(2) Παράλειψη ή λανθασμένη καταχώρηση του είδους μέσου ζεύξης και 

προστασίας, της θέσης στο δίκτυο (της σύνδεσης με το κατάλληλο τμήμα 

δικτύου) Υποσταθμού Διανομής και χρηστών, της ονομαστικής ισχύος των 

μετασχηματιστών Διανομής και της συμφωνημένης και της 

εγκατεστημένης ισχύος, σε περίπτωση χρηστών ΜΤ: 1 μονάδα 

σφάλματος.  

(3) Παράλειψη ενός αντικειμένου (object) ή καταχώρηση στο παραδοτέο 

αντικειμένου που δεν υπάρχει στο δίκτυο, με εξαίρεση τα αντικείμενα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.1.(1): 1 μονάδα σφάλματος 

(4) Παράλειψη καταχώρησης ή λανθασμένη καταχώρηση του είδους των 

αγωγών ή καλωδίων σε τμήμα γραμμής (σε cable segment ή wire 

segment): 1 μονάδα σφάλματος 

(5) Παράλειψη καταχώρησης ή λανθασμένη καταχώρηση χαρακτηριστικού 

(attribute) ενός αντικειμένου, με εξαίρεση τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στις παραγράφους 6.2.1.(2) και (4) : 0,2 μονάδες 

σφάλματος 

(6) Καταχώρηση της θέσης στύλου ή άλλου στοιχείου του δικτύου με 

συγκεκριμένη γεωγραφική θέση με απόκλιση από την πραγματική του 

θέση που υπερβαίνει τα 3 m: 0,5 μονάδες σφάλματος 

(7) Καταχώρηση της θέσης στύλου ή άλλου στοιχείου του δικτύου με 

συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, με ακρίβεια χειρότερη από την 

προδιαγραφόμενη αλλά με απόκλιση από την πραγματική του θέση που 

δεν υπερβαίνει τα 3 m: 0,1 μονάδα σφάλματος 
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(8) Παράλειψη ή σφάλμα που δεν αναφέρεται στις προηγούμενες 

περιπτώσεις: 0,2 μονάδες σφάλματος. 

6.2.2. Μονάδες σφάλματος στη Χαμηλή Τάση 

Οι μονάδες σφαλμάτων καταλογίζονται ως εξής: 

(1) Παράλειψη ή λανθασμένη καταχώρηση μηχανικής τομής ή ηλεκτρικής 

τομής του δικτύου (εξαιρούνται οι τομές του δικτύου Δημοτικού 

Φωτισμού): 1,5 μονάδες σφάλματος.  

(2) Παράλειψη ενός αντικειμένου (object) ή καταχώρηση στο παραδοτέο 

αντικειμένου που δεν υπάρχει στο δίκτυο: 1 μονάδα σφάλματος. Στην 

περίπτωση αυτή εμπίπτει και η μη καταχώρηση cable segment ή wire 

segment ή μετρητικής διάταξης κυκλώματος ΦΟΠ.  

(3) Παράλειψη καταχώρησης ή λανθασμένη καταχώρηση του είδους των 

αγωγών ή καλωδίων σε τμήμα γραμμής (cable segment ή wire segment): 

1 μονάδα σφάλματος 

(4) Παράλειψη ή λανθασμένη καταχώρηση μηχανικής ή ηλεκτρικής τομής του 

δικτύου Δημοτικού Φωτισμού: 0,5 μονάδες σφάλματος 

(5) Παράλειψη καταχώρησης ή λανθασμένη καταχώρηση χαρακτηριστικού 

(attribute) ενός αντικειμένου, με εξαίρεση τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.2.(3), καθώς και τα χαρακτηριστικά 

που αφορούν στα καλώδια παροχής και στους Energy Consumers για τα 

οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 6.2.2.(8): 0,2 μονάδες 

σφάλματος. 

(6) Καταχώρηση της θέσης στύλου ή άλλου στοιχείου του δικτύου με 

συγκεκριμένη γεωγραφική θέση με απόκλιση από την πραγματική του 

θέση που υπερβαίνει τα 3 m: 0,5 μονάδες σφάλματος 

(7) Καταχώρηση της θέσης στύλου ή άλλου στοιχείου του δικτύου με 

συγκεκριμένη γεωγραφική θέση με ακρίβεια χειρότερη από την 

προδιαγραφόμενη αλλά με απόκλιση από την πραγματική του θέση που 

δεν υπερβαίνει τα 3 m: 0,1 μονάδα σφάλματος 

(8) Για σφάλμα ή σφάλματα στην καταχώρηση ενός Energy Consumer 

καταλογίζεται 0,1 μονάδα σφάλματος. Ειδικότερα, για παράλειψη 

καταχώρησης Energy Consumer ή λανθασμένη αποτύπωση - καταχώρηση 
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του τμήματος καλωδίου ή αγωγών (cable ή wire segment) με τα οποία 

συνδέονται τα καλώδια παροχής του (πχ στην περίπτωση που το καλώδιο 

παροχής συνδέεται σε στύλο με διπλό τέρμα) ή λανθασμένη καταχώρηση 

της τυποποιημένης κατασκευής σύνδεσης του καλωδίου παροχής 

(Standard Code) ή παράλειψη χρήσης της θέσης Energy Consumers η 

οποία έχει αποτυπωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ (βλ. §5.2.3.) ή παράλειψη 

καταχώρησης του είδους του καλωδίου παροχής για το οποίο έχουν 

χορηγηθεί στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ καταλογίζεται 0,1 μονάδα 

σφάλματος. Σημειώνεται ότι για έναν Energy Consumer θα καταλογίζεται 

το πολύ 0,1 μονάδα σφάλματος, ακόμη και αν στην αποτύπωση αυτού και 

της σύνδεσής του έχουν γίνει περισσότερα του ενός σφάλματα από αυτά 

που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο (πχ. λανθασμένη 

καταχώρηση του κωδικού της τυποποιημένης κατασκευής σύνδεσης και 

ταυτόχρονα λανθασμένη καταχώρηση του τμήματος καλωδίου ή αγωγών 

με τα οποία συνδέεται το καλώδιο παροχής). 

(9) Μη συσχέτιση επιτοίχιου ή ομάδας επιτοίχιων καλωδίων με παράλληλες 

οδεύσεις με ακριβή όδευση (accurate route): 0,5 μονάδες σφάλματος 

(10) Παραλείψεις ή σφάλματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες 

περιπτώσεις: 0,2 μονάδες σφάλματος η κάθε μια. 

6.3. Πεδίο εφαρμογής του πλήρους και του δειγματοληπτικού 

ελέγχου των παραδοτέων 

6.3.1. Υπόγειο δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης 

Στο υπόγειο δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης εφαρμόζεται πλήρης έλεγχος.  

Αν το παραδοτέο Μέσης ή Χαμηλής Τάσης περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου υπόγειο 

δίκτυο, ελέγχονται πλήρως όλα τα αντικείμενα (objects) του δικτύου και τα 

χαρακτηριστικά τους (attributes). Αν το παραδοτέο Μέσης ή Χαμηλής Τάσης 

περιλαμβάνει δίκτυο που έχει και υπόγεια και εναέρια τμήματα (ή και επιτοίχια, στη 

ΧΤ), ο πλήρης έλεγχος γίνεται στα υπόγεια τμήματα.  

Ο έλεγχος γίνεται με βάση τα σχέδια, τα αρχεία και τα λοιπά στοιχεία που θα 

δοθούν στον Ανάδοχο, καθώς και με βάση τις θέσεις των ορατών στοιχείων του 

υπόγειου δικτύου (βλ. §4.1.(2)). 
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6.3.2. Εναέριο δίκτυο Μέσης Τάσης - Εναέριο και επιτοίχιο δίκτυο Χαμηλής 

Τάσης 

Αν το παραδοτέο Μέσης ή Χαμηλής Τάσης περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου εναέριο 

δίκτυο (ή και επιτοίχιο, στη ΧΤ), εφαρμόζεται δειγματοληπτικός έλεγχος. Το ίδιο 

ισχύει και για τα εναέρια (και επιτοίχια) τμήματα παραδοτέου Μέσης ή Χαμηλής 

Τάσης που περιλαμβάνει δίκτυο με υπόγεια και εναέρια τμήματα. 

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 2859-1 (Second 

Edition, 1999-11-15). Ο προσδιορισμός των δειγμάτων και τα κριτήρια αποδοχής 

τους αναλύονται στις παραγράφους 6.4 και 6.5. 

Οι έλεγχος (σε όλο το παραδοτέο ή σε δείγμα του) γίνεται με βάση την πραγματική 

κατάσταση του δικτύου στο πεδίο, για τα ορατά – προσβάσιμα στοιχεία (βλ. §4.2) 

και με βάση τους χάρτες, τα σχέδια, τα αρχεία και τα λοιπά στοιχεία που θα 

δοθούν στον Ανάδοχο για τα μη ορατά – μη προσβάσιμα στοιχεία (βλ. §4.3), 

λαμβάνοντας υπόψη και τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4.1. 

6.3.3. Έλεγχος των κύριων στοιχείων του δικτύου Μέσης Τάσης.  

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται δειγματοληπτικός έλεγχος σε παραδοτέο ΜΤ (σε 

αναχώρηση ΜΤ που είναι εξ ολοκλήρου εναέρια) ή σε τμήμα αυτού (στα εναέρια 

τμήματα αναχώρησης που περιλαμβάνει και εναέρια και υπόγεια τμήματα) μετά 

την επιτυχή ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου, εφαρμόζεται πλήρης 

έλεγχος (έλεγχος ένα προς ένα) στα ακόλουθα στοιχεία: 

 Μηχανικές τομές του δικτύου 

 Ηλεκτρικές τομές του δικτύου (ύπαρξη ή μη γεφυρών στις μηχανικές 

τομές) 

 Θέση και είδος των στοιχείων ζεύξης και προστασίας. 

 Θέση των Υποσταθμών Διανομής και χρηστών, ονομαστική ισχύς των 

Μετασχηματιστών Διανομής και εγκατεστημένη και συμφωνημένη ισχύς για 

τους χρήστες ΜΤ.  

6.3.4. Έλεγχος κυκλωμάτων (Circuits) 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.1, ο Ανάδοχος θα παραδίδει το 

καταχωρημένο δίκτυο διαμορφωμένο σε κυκλώματα. Ο έλεγχος των κυκλωμάτων 

θα αποτελεί το τελικό στάδιο ελέγχου ενός παραδοτέου. Θα βασίζεται στην 

κατάσταση (ανοικτό – κλειστό) των διακοπτικών στοιχείων, στη σύνδεση των 

γεφυρών, γενικότερα στη συνδεσιμότητα των στοιχείων η οποία ελέγχθηκε στα 
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προηγούμενα στάδια ελέγχων (πλήρων ή / και δειγματοληπτικών) του 

παραδοτέου. Υπενθυμίζεται ότι σε μη ορατά τμήματα δικτύου, για τα οποία δεν 

έχουν δοθεί επαρκή στοιχεία στον Ανάδοχο για τη συνδεσιμότητα, ο Ανάδοχος 

πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.2. 

6.3.5. Έλεγχος της ορθότητας των γεωγραφικών συντεταγμένων των 

στύλων και των λοιπών στοιχείων του δικτύου 

Ο έλεγχος της ακρίβειας αποτύπωσης της θέσης των στύλων και των λοιπών 

στοιχείων του δικτύου με συγκεκριμένες γεωγραφικές θέσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ 

κατά τον έλεγχο των παραδοτέων, μέσω πχ. εξοπλισμού GNSS, μπορεί να γίνει 

δειγματοληπτικά, ακόμη και σε περιπτώσεις που εφαρμόζεται κατά τα λοιπά ο 

πλήρης έλεγχος (πχ. για τις θέσεις των φρεατίων των Link boxes). Η έκταση της 

δειγματοληψίας θα αποφασίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό 

ακρίβειας της αποτύπωσης των θέσεων, που διαπιστώνει κατά τους ελέγχους, που 

θα έχουν προηγηθεί. 

6.4. Δειγματοληψία στο εναέριο δίκτυο ΜΤ – Προσδιορισμός 

δείγματος και κριτήρια αποδοχής  

6.4.1. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα εφαρμόζεται ως εξής: 

Αν το παραδοτέο (αναχώρηση ΜΤ) περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου εναέριο δίκτυο, θα 

θεωρείται ως μια παρτίδα (lot). Επίσης, αν το παραδοτέο περιλαμβάνει εναέρια και 

υπόγεια τμήματα, το σύνολο των εναέριων τμημάτων θεωρείται ως μια παρτίδα. 

Τα εναέρια τμήματα του κορμού της αναχώρησης θα χωρίζονται σε διαδοχικά 

τμήματα των 1.000 m, ξεκινώντας από τον Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ στον οποίο 

συνδέεται η αναχώρηση (ή από την ηλεκτρικά πλησιέστερη προς τον Υ/Σ θέση 

εναερίου δικτύου, σε περίπτωση γραμμής που το πρώτο τμήμα της είναι υπόγειο). 

Κάθε τμήμα των 1.000 m θεωρείται ως αντικείμενο προς έλεγχο (item). Εάν 

προκύψει ακραίο τμήμα της γραμμής μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 500 m, το 

τμήμα αυτό θεωρείται ιδιαίτερο αντικείμενο (item). Εάν προκύψει ακραίο τμήμα 

μήκους μικρότερου των 500 m, το τμήμα αυτό θεωρείται ότι αποτελεί μαζί με το 

προηγούμενο τμήμα ένα αντικείμενο (item). Όμοια πρακτική εφαρμόζεται σε κάθε 

διακλάδωση, δηλαδή το εναέριο τμήμα της χωρίζεται σε διαδοχικά τμήματα των 

1.000 m κλπ. Επίσης, όμοια πρακτική εφαρμόζεται και σε εναέρια τμήματα, τα 

οποία παρεμβάλλονται μεταξύ υπόγειων τμημάτων ή υπόγειου τμήματος και του 

πέρατος της γραμμής. 
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Επιπλέον οι διακλαδώσεις μήκους μικρότερου των 500 m, καθώς και εναέρια 

τμήματα γραμμών, τα οποία παρεμβάλλονται μεταξύ υπόγειων τμημάτων ή 

υπόγειου τμήματος και του πέρατος της γραμμής, μήκους ομοίως μικρότερου των 

500 m, ελέγχονται πλήρως (τα στοιχεία τους ελέγχονται ένα προς ένα). 

6.4.2. Επί των αντικειμένων προς έλεγχο (δηλαδή των τμημάτων γραμμής μήκους 

1.000 m ή μήκους μεγαλύτερου ή ίσου των 500 m και μικρότερου των 1.500 m, 

που προσδιορίζονται σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν) προσδιορίζεται το 

μέγεθος του δείγματος από τον συνημμένο Πίνακα 1. Ο Πίνακας αυτός έχει 

προκύψει από το πρότυπο ISO 2859-1 με βάση τις εξής συνθήκες δειγματοληψίας: 

Απλή δειγματοληψία – Κανονικός Έλεγχος (Single sampling – normal inspection) 

με στάθμη ελέγχου (inspection level) ΙΙ και αποδεκτή στάθμη ποιότητας 

(Acceptance Quality Limit – AQL) 4%. 

Ακολούθως προσδιορίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ τα στοιχεία του δείγματος 

(αντικείμενα – items – που θα περιλαμβάνονται στο δείγμα) με τυχαίο τρόπο, πχ. 

με κλήρωση ή με γεννήτρια τυχαίων αριθμών. 

6.4.3. Για κάθε στοιχείο του δείγματος, προσδιορίζονται οι μονάδες σφάλματος, 

σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 6.2.1. Καθορίζεται ότι το 

ελεγχόμενο στοιχείο του δείγματος θεωρείται απορριπτέο αν συγκεντρώνει 4 ή 

περισσότερες μονάδες σφάλματος.  

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, εάν σε στοιχείο του δείγματος πχ. έχουν 

καταχωρηθεί δυο ηλεκτρικές τομές λανθασμένα, καταλογίζονται 4 μονάδες 

σφάλματος και το στοιχείο αυτό είναι απορριπτέο, ακόμη και αν όλα τα λοιπά 

στοιχεία του έχουν καταχωρηθεί σωστά. 

6.4.4. Ανάλογα με το πλήθος των στοιχείων που κρίνονται απορριπτέα, σύμφωνα 

με όσα προαναφέρθηκαν, ελέγχεται με βάση τον Πίνακα 1 αν παρτίδα είναι 

αποδεκτή. Σημειώνεται ότι για να κριθεί μια παρτίδα ως απορριπτέα, δεν είναι 

πάντοτε απαραίτητο να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία του δείγματος (τμήματα της 

γραμμής) αλλά αρκεί, από τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, να κριθούν απορριπτέα 

όσα αναφέρονται στη στήλη δ του Πίνακα 1 (πλήθος απόρριψης).  

 

6.4.5. Αν μια παρτίδα απορριφθεί, ο Ανάδοχος την υποβάλλει για δεύτερη φορά 

(υποβάλλει δηλαδή τα εναέρια τμήματα της αναχώρησης ΜΤ), αφού κάνει τις 

αναγκαίες διορθώσεις. Επ’ αυτής γίνεται νέα δειγματοληψία, βάσει του Πίνακα 3, ο 

οποίος αφορά σε δειγματοληψία ομοίως με στάθμη ελέγχου (inspection level) ΙΙ 

και αποδεκτή στάθμη ποιότητας (Acceptance Quality Limit – AQL) 4%, αλλά με 
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ενισχυμένο (tightened) και όχι κανονικό (normal) έλεγχο. Επίσης, απλή 

δειγματοληψία με ενισχυμένο έλεγχο εφαρμόζεται και για τυχόν τρίτη, τέταρτη 

κλπ. υποβολή της γραμμής. Κατά τη δεύτερη, τρίτη κλπ. υποβολή, από την τυχαία 

δειγματοληψία (από την επιλογή των στοιχείων του δείγματος) εξαιρούνται τα 

στοιχεία των αρχικών δειγμάτων, τα οποία έχουν ελεγχθεί ήδη σε προηγούμενες 

παραδόσεις. Για τα στοιχεία αυτά ελέγχεται αν ο Ανάδοχος έχει διορθώσει όλα τα 

σφάλματα που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο προηγούμενο έλεγχο. 

Για τον έλεγχο μετά τη δεύτερη, τρίτη κλπ. υποβολή ισχύουν κατ’ αναλογία όσα 

αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6.4.4. 

6.4.6. Για τις αρχικές υποβολές παρτίδων (αρχικές υποβολές γραμμών ΜΤ προς 

έλεγχο), ο έλεγχος της απλής δειγματοληψίας μεταπίπτει από κανονικό (normal) 

σε ενισχυμένο (tightened), με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο ISO 2859-1, 

§9.3.1. Συγκεκριμένα, αν εκτελείται απλή δειγματοληψία με κανονικό έλεγχο και 

απορριφθούν δυο παρτίδες, δηλαδή απορριφθούν τα εναέρια τμήματα δυο 

αναχωρήσεων ΜΤ, σε ομάδα πέντε ή λιγότερων διαδοχικών παρτίδων που 

υποβάλλονται προς έλεγχο για πρώτη φορά, ο έλεγχος στις επόμενες παρτίδες θα 

είναι ενισχυμένος. 

Επίσης, μετάπτωση του ενισχυμένου σε κανονικό έλεγχο στην απλή δειγματοληψία 

γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο ISO 2859-1, §9.3.2. 

Συγκεκριμένα, αν εκτελείται ενισχυμένος έλεγχος και πέντε διαδοχικές παρτίδες 

κριθούν αποδεκτές, τότε ο έλεγχος για τις επόμενες παρτίδες μεταπίπτει σε 

κανονικό. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  

Έστω εναέρια αναχώρηση ΜΤ (χωρίς υπόγεια τμήματα) με μήκος κορμού 69.800 

m, με 4 διακλαδώσεις, με μήκη 13.600 m, 9.300 m, 700 m και 200 m αντίστοιχα, 

που υποβάλλεται σε έλεγχο για πρώτη φορά, και έστω ότι εφαρμόζεται απλή 

δειγματοληψία με κανονικό έλεγχο (βλ. §6.4.1. και §6.4.5). Η αναχώρηση 

θεωρείται ως μια «παρτίδα», στο πλαίσιο της δειγματοληψίας. Σημειώνεται ότι, εάν 

η ελεγχόμενη αναχώρηση είναι εξ ολοκλήρου εναέρια (χωρίς υπόγεια τμήματα) η 

έννοια του παραδοτέου ΜΤ και της παρτίδας ταυτίζονται. 

(1) Προσδιορισμός δείγματος: Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν ο κορμός 

της γραμμής διαχωρίζεται σε 70 δειγματοληπτικές μονάδες - items (69 των 

1.000 m και μια των 800 m), η πρώτη διακλάδωση σε 14 items (13 των 

1.000 m και ένα των 600 m), η δεύτερη διακλάδωση σε 9 items (8 των 

1.000 m και ένα των 1.300 m) και η τρίτη διακλάδωση σε 1 item (των 700 
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m). Συνολικά λοιπόν η γραμμή θεωρούμενη ως παρτίδα (lot) αποτελείται 

από 70+14+9+1=94 αντικείμενα προς έλεγχο (items). Από τον Πίνακα 1 

προκύπτει ότι το δείγμα θα έχει 20 στοιχεία (items) και η γραμμή ΜΤ που 

ελέγχεται θα γίνει αποδεκτή αν το πολύ 2 στοιχεία του δείγματος κριθούν 

απορριπτέα. Επιλέγονται λοιπόν τυχαία 20 από τα 94 τμήματα δικτύου - 

δειγματοληπτικές μονάδες (πχ. με κλήρωση ή με γεννήτρια τυχαίων 

αριθμών) και τα καταχωρημένα από τον Ανάδοχο στο Σύστημα στοιχεία 

τους ελέγχονται ένα προς ένα. Σε κάθε τμήμα που ελέγχεται καταλογίζονται 

οι αντίστοιχες μονάδες σφάλματος σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.1. 

Επιπλέον ελέγχονται ένα προς ένα τα στοιχεία της διακλάδωσης μήκους 

200 m (χωρίς να απαιτείται καταλογισμός μονάδων σφάλματος). 

(2) Έλεγχος αποδοχής της παρτίδας: Αν από τα 20 στοιχεία του δείγματος 

(τμήματα γραμμής) 2 ή περισσότερα συγκεντρώσουν 4 τουλάχιστον 

μονάδες σφάλματος το καθένα, η παρτίδα (γραμμή ΜΤ) απορρίπτεται, όπως 

προκύπτει από τον Πίνακα 1. Αν ένα μόνο (ή κανένα) στοιχείο του 

δείγματος συγκεντρώσει 4 τουλάχιστον μονάδες σφάλματος το καθένα, η 

παρτίδα κρίνεται αποδεκτή. 

(3) Ενέργειες μετά από την απόρριψη της παρτίδας – επανυποβολή, 

επανέλεγχος: Εάν η «παρτίδα» (που ταυτίζεται με το παραδοτέο στο 

παρόν παράδειγμα, δεδομένου ότι η γραμμή ΜΤ που εξετάζεται είναι εξ 

ολοκλήρου εναέρια) απορριφθεί, ο Ανάδοχος κάνει διορθώσεις στην 

καταχώρησή της και την επανυποβάλλει. Ακολουθεί δειγματοληπτικός 

έλεγχος, όμως πλέον βάσει του Πίνακα 3 και όχι του Πίνακα 1. Από τον 

Πίνακα 3 προκύπτει ότι το δείγμα θα έχει ομοίως 20 στοιχεία, τα οποία 

επιλέγονται ομοίως με τυχαίο τρόπο αλλά για να γίνει αποδεκτή η γραμμή 

θα πρέπει το πολύ ένα από τα 20 αυτά στοιχεία να κριθεί απορριπτέο. Από 

την τυχαία δειγματοληψία εξαιρούνται τα στοιχεία του αρχικού δείγματος, 

που είχαν ελεγχθεί κατά την αρχική υποβολή. Για τα στοιχεία αυτά, 

εξετάζεται αν ο Ανάδοχος έχει διορθώσει όλα τα σφάλματα που 

διαπιστώθηκαν κατά τον πρώτο έλεγχο. 

6.5. Δειγματοληψία στο εναέριο και επιτοίχιο δίκτυο ΧΤ - 

Προσδιορισμός δείγματος και κριτήρια αποδοχής  

6.5.1. Ανάλογη διαδικασία με αυτή που εφαρμόζεται για το εναέριο δίκτυο ΜΤ, 

εφαρμόζεται και για το εναέριο και επιτοίχιο δίκτυο ΧΤ. Στη συνέχεια της 
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παρούσας παραγράφου, η αναφορά στο εναέριο δίκτυο θεωρείται ότι αφορά και 

στο επιτοίχιο. 

Από το παραδοτέο ΧΤ (βλ. § 6.1.), προσδιορίζονται οι Υ/Σ Διανομής, οι 

αναχωρήσεις ΧΤ των οποίων είναι εξ ολοκλήρου εναέριες ή περιλαμβάνουν και 

εναέρια και υπόγεια τμήματα (εξαιρούνται δηλαδή οι Υ/Σ των οποίων όλες οι 

αναχωρήσεις είναι εξ ολοκλήρου υπόγειες). Οι Υ/Σ αυτοί κατατάσσονται σε δυο 

ομάδες: 

(1) Υ/Σ Διανομής με ονομαστική ισχύ Μ/Σ έως και 160 kVA 

(2) Υ/Σ Διανομής με ονομαστική ισχύ Μ/Σ μεγαλύτερη των 160 kVA 

Για τις ανάγκες της δειγματοληψίας, τα εναέρια τμήματα των αναχωρήσεων ΧΤ 

κάθε ομάδας Υ/Σ από τις δυο που προαναφέρθηκαν θεωρείται ως μια παρτίδα 

(lot). Το εναέριο τμήμα όλων των αναχωρήσεων ΧΤ καθενός Υ/Σ θεωρείται ως 

αντικείμενο προς έλεγχο – δειγματοληπτική μονάδα (item). 

6.5.2. Για κάθε παρτίδα, δηλαδή για τις αναχωρήσεις ΧΤ από κάθε ομάδα από τις 

δύο που προαναφέρθηκαν, προσδιορίζεται το μέγεθος του δείγματος από τον 

συνημμένο Πίνακα 2. Ο Πίνακας αυτός έχει προκύψει από το πρότυπο ISO 2859-1 

με βάση τις εξής συνθήκες δειγματοληψίας: Απλή δειγματοληψία – Κανονικός 

έλεγχος (single normal sampling) με στάθμη ελέγχου (inspection level) ΙΙ και 

αποδεκτή στάθμη ποιότητας (Acceptance Quality Limit – AQL) 6,5%. 

Ακολούθως προσδιορίζονται τα στοιχεία του δείγματος (δειγματοληπτικές μονάδες 

– items – που θα περιλαμβάνονται στο δείγμα) με τυχαίο τρόπο, πχ. με κλήρωση ή 

με γεννήτρια τυχαίων αριθμών. 

Για κάθε στοιχείο του δείγματος, προσδιορίζονται οι μονάδες σφάλματος, σύμφωνα 

με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 6.2.2.  Καθορίζεται ότι το ελεγχόμενο 

στοιχείο του δείγματος θεωρείται απορριπτέο αν συγκεντρώνει 6 ή περισσότερες 

μονάδες σφάλματος. 

Ανάλογα με το πλήθος των στοιχείων που κρίνονται απορριπτέα, σύμφωνα με όσα 

προαναφέρθηκαν, ελέγχεται με βάση τον Πίνακα 2 αν η παρτίδα είναι αποδεκτή. 

Σημειώνεται ότι, όπως και στην περίπτωση της ΜΤ (παράγραφο 6.4.4.)  για να 

κριθεί μια παρτίδα ως απορριπτέα, δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να ελεγχθούν όλα 

τα στοιχεία του δείγματος αλλά αρκεί, από τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, να 

κριθούν απορριπτέα όσα αναφέρονται στη στήλη δ του Πίνακα 2 (πλήθος 

απόρριψης).  
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6.5.3. Αν μια παρτίδα (δηλαδή τα εναέρια τμήματα των αναχωρήσεων ΧΤ των Υ/Σ 

με ονομαστική ισχύ Μ/Σ έως και 160 kVA ή τα εναέρια τμήματα των αναχωρήσεων 

ΧΤ των Υ/Σ με ονομαστική ισχύ Μ/Σ μεγαλύτερη των 160 kVA) απορριφθεί, ή αν 

απορριφθούν και οι δύο παρτίδες του παραδοτέου, ο Ανάδοχος κάνει τις αναγκαίες 

διορθώσεις και υποβάλλει εκ νέου το παραδοτέο. Επί του παραδοτέου που 

υποβάλλεται εκ νέου διαχωρίζονται οι δύο παρτίδες και γίνεται νέα απλή 

δειγματοληψία σε κάθε μια, βάσει του Πίνακα 4, ο οποίος αφορά σε ομοίως με 

στάθμη ελέγχου (inspection level) ΙΙ και αποδεκτή στάθμη ποιότητας (Acceptance 

Quality Limit – AQL) 6,5%, αλλά με ενισχυμένο (tightened) και όχι κανονικό 

(normal) έλεγχο. Επίσης, απλή δειγματοληψία με ενισχυμένο έλεγχο εφαρμόζεται 

και για τυχόν τρίτη, τέταρτη κλπ. υποβολή. 

Κατά τη δεύτερη, τρίτη κλπ. υποβολή, από την τυχαία δειγματοληψία (από την 

επιλογή των στοιχείων του δείγματος) εξαιρούνται τα στοιχεία των αρχικών 

δειγμάτων, τα οποία έχουν ελεγχθεί ήδη σε προηγούμενες παραδόσεις. Για τα 

στοιχεία αυτά ελέγχεται αν ο Ανάδοχος έχει διορθώσει όλα τα σφάλματα που 

διαπιστώθηκαν κατά τον προηγούμενο έλεγχο. 

6.5.4. Για τις αρχικές υποβολές παρτίδων, ο έλεγχος της απλής δειγματοληψίας 

μεταπίπτει από κανονικό (normal) σε ενισχυμένο (tightened), και αντιστρόφως με 

βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 6.4.6.  

6.5.5. Κατά τη δειγματοληψία στη ΧΤ, τόσο για παραδοτέα που υποβάλλονται για 

πρώτη φορά όσο και για τυχόν επόμενες υποβολές ισχύουν κατ’ αναλογία όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 6.4.4. για τη δειγματοληψία της ΜΤ. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Έστω αναχώρηση ΜΤ, στην οποία συνδέονται 100 Υ/Σ Διανομής, το δίκτυο ΧΤ των 

οποίων υποβάλλεται για έλεγχο για πρώτη φορά (αρχική υποβολή) και έστω ότι 

εφαρμόζεται κανονική δειγματοληψία. Έστω επίσης ότι οι αναχωρήσεις ΧΤ και των 

90 Υ/Σ είναι εξ ολοκλήρου εναέριες ή περιλαμβάνουν και εναέρια τμήματα. Από 

τους Υ/Σ, οι 30 έχουν Μ/Σ με ονομαστική ισχύ έως και 160 kVA και οι 70 έχουν 

Μ/Σ με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη των 160 kVA. 

Συνεπώς, προκύπτει μια παρτίδα που περιλαμβάνει το εναέριο δίκτυο ΧΤ των 30  

«μικρών» Υ/Σ και μια παρτίδα που περιλαμβάνει το εναέριο δίκτυο ΧΤ των 70 

«μεγάλων» Υ/Σ. 

(1) Προσδιορισμός δειγμάτων: Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, το δείγμα της 

πρώτης παρτίδας θα έχει 8 στοιχεία. Επιλέγονται λοιπόν τυχαία 8 Υ/Σ από 
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τους 30 της πρώτης παρτίδας και ελέγχονται ένα προς ένα τα στοιχεία του 

εναέριου δικτύου της Χαμηλής Τάσης τους.  

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 το δείγμα της δεύτερης παρτίδας θα 

έχει 13 στοιχεία. Επιλέγονται λοιπόν τυχαία 13 Υ/Σ από τους 70 της 

δεύτερης παρτίδας και ελέγχονται ένα προς ένα τα στοιχεία του εναέριου 

δικτύου της Χαμηλής Τάσης τους. 

Σε κάθε στοιχείο καθενός από τα δύο δείγματα καταλογίζονται οι 

αντίστοιχες μονάδες σφάλματος σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.2. 

(2) Έλεγχος αποδοχής των παρτίδων: Αν το εναέριο δίκτυο ΧΤ ενός το πολύ 

από τους 8 Υ/Σ του πρώτου δείγματος (του δείγματος της πρώτης 

παρτίδας) κριθεί απορριπτέο, δηλαδή συγκεντρώσει 6 ή περισσότερες 

μονάδες σφάλματος, η παρτίδα γίνεται αποδεκτή. Αντίθετα, αν δύο ή 

περισσότερα στοιχεία του πρώτου δείγματος (δηλαδή το εναέριο δίκτυο ΧΤ 

δύο ή περισσότερων από τους Υ/Σ του δείγματος) κριθούν απορριπτέα, 

δηλαδή συγκεντρώσουν 6 ή περισσότερες μονάδες σφάλματος το καθένα, η 

παρτίδα απορρίπτεται, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.  

Αντίστοιχα, αν δύο το πολύ στοιχεία του δεύτερου δείγματος 

συγκεντρώσουν 6 ή περισσότερες μονάδες σφάλματος το καθένα η παρτίδα 

γίνεται αποδεκτή, ενώ αν τρία ή περισσότερα στοιχεία του δεύτερου 

δείγματος συγκεντρώσουν 6 ή περισσότερες μονάδες σφάλματος το 

καθένα, η παρτίδα απορρίπτεται. 

(3) Ενέργειες μετά από την απόρριψη της παρτίδας – επανυποβολή, 

επανέλεγχος: Εάν τουλάχιστον μια από τις δυο παρτίδες απορριφθεί, το 

παραδοτέο απορρίπτεται. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να το επανυποβάλει, 

αφού κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις.  

Ακολουθεί ο διαχωρισμός του εναερίου δικτύου ΧΤ, που επανυποβλήθηκε, 

σε δύο παρτίδες, όπως και στην αρχική υποβολή (εναέρια τμήματα 

αναχωρήσεων ΧΤ που συνδέονται με Υ/Σ με ον. ισχύ Μ/Σ έως 160 kVA 

αφενός και μεγαλύτερη των 160 kVA αφετέρου). Στη συνέχεια γίνεται 

έλεγχος σύμφωνα με τον Πίνακα 4 (απλή δειγματοληψία – ενισχυμένος 

έλεγχος). Από αυτόν προκύπτει ότι το δείγμα για την πρώτη παρτίδα  θα 

έχει 13 στοιχεία, και για να γίνει αποδεκτό θα πρέπει το πολύ ένα στοιχείο 

του να κριθεί απορριπτέο. Επίσης το δείγμα για τη δεύτερη παρτίδα 

(εναέρια τμήματα αναχωρήσεων ΧΤ που συνδέονται με Υ/Σ με ον. ισχύ Μ/Σ 

μεγαλύτερη από 160 kVA) θα έχει 13 στοιχεία (όπως και στην απλή 

δειγματοληψία με κανονικό έλεγχο), όμως για να γίνει αποδεκτή η παρτίδα 
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θα πρέπει το πολύ ένα στοιχείο του δείγματος να κριθεί απορριπτέο 

(αντίθετα, στην απλή δειγματοληψία με κανονικό έλεγχο για να κριθεί 

αποδεκτή η παρτίδα θα έπρεπε το πολύ δύο στοιχεία του δείγματος να 

κριθούν απορριπτέα). Από την τυχαία δειγματοληψία εξαιρούνται τα 

στοιχεία του αρχικού δείγματος που είχαν ελεγχθεί κατά την αρχική 

υποβολή. Για τα στοιχεία αυτά, εξετάζεται αν ο Ανάδοχος έχει διορθώσει 

όλα τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν κατά τον πρώτο έλεγχο (τον έλεγχο 

κατά την αρχική υποβολή). 

7. Διαδικασία ελέγχου των παραδοτέων της Σύμβασης. 

Διάγραμμα ροής ενεργειών. 

Με βάση τα γενικά στοιχεία για τον έλεγχο των παραδοτέων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 6, καθορίζεται στη συνέχεια η διαδικασία ελέγχου παραδοτέου 

ΜΤ (§7.1. και Διάγραμμα 1), καθώς και η διαδικασία ελέγχου παραδοτέου ΧΤ 

(§7.2. και Διάγραμμα 2). Οι παράγραφοι 7.1 και 7.2, καθώς και τα αντίστοιχα 

Διαγράμματα ροής ενεργειών λαμβάνουν υπόψη ότι τα παραδοτέα έχουν και 

υπόγεια και εναέρια τμήματα. Εάν τα παραδοτέα αφορούν σε εξ ολοκλήρου 

υπόγειο ή σε εξ ολοκλήρου εναέριο δίκτυο, παραλείπονται τα αντίστοιχα βήματα 

ελέγχου. 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.1., τα υπόγεια τμήματα των 

παραδοτέων ελέγχονται πάντοτε πλήρως (ελέγχονται τα αποτυπωμένα – 

καταχωρημένα στοιχεία του δικτύου ένα προς ένα), ενώ τα εναέρια τμήματά τους 

ελέγχονται δειγματοληπτικά. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι 

των παραγράφων 6.4. και 6.5. αφορούν μόνο στα εναέρια τμήματα και ότι το 

παράδειγμα της παραγράφου 6.4. για τη ΜΤ αναφέρεται σε αμιγώς εναέρια 

παραδοτέα. 

7.1. Έλεγχος παραδοτέου ΜΤ- Πλήρης έλεγχος υπόγειου δικτύου 

και δειγματοληπτικός έλεγχος εναέριου δικτύου. 

Μετά από την αναγγελία του Αναδόχου για την ετοιμότητα του παραδοτέου οι 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ:  

(1) Ελέγχουν πλήρως τα στοιχεία του παραδοτέου που έχουν καταχωρηθεί από 

τον Ανάδοχο για το υπόγειο δίκτυο (με εξαίρεση τον έλεγχο κυκλωμάτων) 

και καταγράφουν τα σφάλματα που διαπιστώνουν. Εάν τα σφάλματα που 

διαπιστώνουν είναι συστηματικά (πχ. έχει παραληφθεί η καταχώρηση των 
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διαβάσεων σε όλο το παραδοτέο ή σε μεγάλο τμήμα αυτού, ή δεν έχουν 

συσχετιστεί τα τμήματα καλωδίων – cable segments – με την ακριβή τους 

όδευση - accurate route - σε μεγάλο πλήθος περιπτώσεων κλπ.) η 

καταγραφή των σφαλμάτων δεν είναι κατ’ ανάγκη εξαντλητική. 

(2) Επιλέγουν δείγμα του εναέριου δικτύου σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 6.4.   

(3) Ελέγχουν τα στοιχεία του δείγματος (τα τμήματα εναέριου δικτύου που 

τα αποτελούν), με εξαίρεση τον έλεγχο κυκλωμάτων και καταλογίζουν 

σε κάθε στοιχείο του δείγματος μονάδες σφάλματος για τα σφάλματα 

που εντοπίζουν, με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.2.1. 

(4) Αν κατά τον έλεγχο του υπόγειου δικτύου δεν βρέθηκαν σφάλματα και 

επιπλέον ο δειγματοληπτικός έλεγχος του εναέριου δικτύου είναι 

επιτυχής (με βάση όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.4.3) προχωρούν 

στο βήμα (5), ενώ σε αντίθετη περίπτωση προχωρούν στο βήμα (8). 

(5) Ελέγχουν ένα προς ένα τα κύρια στοιχεία των τμημάτων του εναέριου 

δικτύου τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στα δείγματα που ελέγχθηκαν. Τα 

κύρια στοιχεία του δικτύου αναφέρονται στην παράγραφο 6.3.3. 

Επιπλέον, μπορούν κατά την κρίση τους να πραγματοποιήσουν ελέγχους 

σε τμήματα ή στοιχεία του δικτύου που τα θεωρούν σημαντικά αλλά δεν 

είχαν περιληφθεί στα δείγματα. Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται 

γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο, ο οποίος εκτελεί τις αναγκαίες 

διορθώσεις. 

(6) Ελέγχουν τα κυκλώματα (circuits) που έχει δημιουργήσει ο Ανάδοχος. 

Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο, ο 

οποίος εκτελεί τις αναγκαίες διορθώσεις. 

(7) Βεβαιώνουν ότι το παραδοτέο είναι κατάλληλο για πληρωμή και 

ακολούθως προχωρούν στην Προσωρινή Παραλαβή του, σύμφωνα με 

τους Ειδικούς Όρους. 

(8) Ενημερώνουν τον Ανάδοχο για τα σφάλματα που διαπίστωσαν και του 

ζητούν να βελτιώσει το παραδοτέο. 

(9) Μετά από την διόρθωση σφαλμάτων από τον Ανάδοχο και την 

επανυποβολή του παραδοτέου, για το υπόγειο τμήμα (αν είχαν 

διαπιστωθεί σφάλματα σ’ αυτό) εκτελούν κατάλληλους ελέγχους (με 
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εξαίρεση τον έλεγχο στα κυκλώματα) για να διαπιστώσουν αν έχουν 

διορθωθεί τα σφάλματα. 

(10) Για το εναέριο τμήμα (αν είχε απορριφθεί το δείγμα στον έλεγχο που 

προηγήθηκε) προσδιορίζεται νέο δείγμα σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 6.4. 

(11) Ελέγχουν τα στοιχεία του δείγματος (με εξαίρεση τον έλεγχο στα 

κυκλώματα) και καταλογίζουν σε κάθε στοιχείο του δείγματος μονάδες 

σφάλματος για τα σφάλματα που εντοπίζουν, με βάση τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 6.2.1. 

(12) Ακολούθως, εφαρμόζεται εκ νέου το βήμα (4). Ο «κύκλος» των 

βημάτων (4), (8), (9) και (10) και (11) επαναλαμβάνεται μέχρι να 

παραληφθεί προσωρινά το παραδοτέο. 

Για τα δείγματα εναέριου δικτύου που κρίνονται αποδεκτά, ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να διορθώσει τα σφάλματα που τυχόν εντοπίστηκαν κατά τον 

δειγματοληπτικό έλεγχο. 

Εφόσον το παραδοτέο είναι κατάλληλο για πληρωμή, μετρούν το μήκος του 

υπόγειου αφενός και του εναέριου αφετέρου δικτύου που παραδόθηκε (μέσω των 

εφαρμογών του Συστήματος), για επιβεβαίωση των αντίστοιχων στοιχείων που 

υπέβαλε ο Ανάδοχος. Στα στοιχεία αυτά θα βασιστεί η αμοιβή του Αναδόχου. 

 

7.2.Έλεγχος παραδοτέου ΧΤ – Πλήρης έλεγχος υπόγειου δικτύου 

και δειγματοληπτικός έλεγχος εναέριου δικτύου. 

Τα βήματα των διαδικασιών ελέγχου παραδοτέου ΧΤ είναι σε γενικές γραμμές 

όμοια με τα αντίστοιχα για το παραδοτέο ΜΤ. Ωστόσο, για λόγους διευκόλυνσης 

των ελέγχων αναλύονται στη συνέχεια. 

Μετά από την αναγγελία του Αναδόχου για την ετοιμότητα του παραδοτέου, οι 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ:  

(1) Ελέγχουν πλήρως τα στοιχεία του παραδοτέου που έχουν καταχωρηθεί 

από τον Ανάδοχο για το υπόγειο δίκτυο (με εξαίρεση τον έλεγχο 

κυκλωμάτων) και καταγράφουν τα σφάλματα που διαπιστώνουν. Ως 

προς την πλήρη ή μη καταγραφή των σφαλμάτων, ισχύουν αυτά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 7.1.(1). 
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(2) Επιλέγουν δύο δείγματα του εναέριου δικτύου, ένα για τα εναέρια 

τμήματα των αναχωρήσεων από Υ/Σ με Μ/Σ ονομαστικής ισχύος έως 160 

kVA και ένα για τα εναέρια τμήματα των αναχωρήσεων από Υ/Σ με Μ/Σ 

ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης από 160 kVA, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 6.5.2. 

(3) Ελέγχουν τα στοιχεία των δύο δειγμάτων (με εξαίρεση τον έλεγχο 

κυκλωμάτων) και καταλογίζουν σε κάθε στοιχείο των δειγμάτων μονάδες 

σφάλματος για τα σφάλματα που εντοπίζουν, με βάση τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 6.2.2. 

(4) Αν κατά τον έλεγχο του υπόγειου δικτύου δεν βρέθηκαν σφάλματα και 

επιπλέον ο δειγματοληπτικός έλεγχος του εναέριου δικτύου είναι 

επιτυχής (με βάση όσα αναφέρονται στις παραγράφους 6.5.2 και 6.5.3.) 

προχωρούν στο βήμα (5), ενώ σε αντίθετη περίπτωση προχωρούν στο 

βήμα (7). 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 6.5.3., για να είναι 

επιτυχής ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα πρέπει και τα δυο δείγματα να 

δώσουν αποδεκτά αποτελέσματα. 

(5) Ελέγχουν τα κυκλώματα (circuits) που έχει δημιουργήσει ο Ανάδοχος. 

Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο, ο 

οποίος εκτελεί τις αναγκαίες διορθώσεις. 

(6) Βεβαιώνουν ότι το παραδοτέο είναι κατάλληλο για πληρωμή και 

ακολούθως προχωρούν στην Προσωρινή Παραλαβή του, σύμφωνα με 

τους Ειδικούς Όρους. 

(7) Ενημερώνουν τον Ανάδοχο για τα σφάλματα που διαπίστωσαν και του 

ζητούν να βελτιώσει το παραδοτέο.  

(8) Μετά από την διόρθωση σφαλμάτων από τον Ανάδοχο και την 

επανυποβολή του παραδοτέου, για το υπόγειο τμήμα (αν είχαν 

διαπιστωθεί σφάλματα σ’ αυτό) εκτελούν κατάλληλους ελέγχους (με 

εξαίρεση τον έλεγχο στα κυκλώματα) για να διαπιστώσουν αν έχουν 

διορθωθεί τα σφάλματα. 

(9) Για το εναέριο τμήμα (αν ο δειγματοληπτικός έλεγχος που προηγήθηκε 

δεν ήταν επιτυχής) προσδιορίζονται δύο νέα δείγματα, ένα για τα 

εναέρια τμήματα των αναχωρήσεων από Υ/Σ με Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 

έως 160 kVA και ένα για τα εναέρια τμήματα των αναχωρήσεων από Υ/Σ 
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με Μ/Σ ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης από 160 kVA, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 6.5. 

(10) Ελέγχουν τα στοιχεία των δειγμάτων και καταλογίζουν μονάδες 

σφάλματος για τα σφάλματα που εντοπίζουν (με εξαίρεση τον έλεγχο 

στα κυκλώματα), με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.2.2. 

(11) Ακολούθως, εφαρμόζεται εκ νέου το βήμα (4). Ο «κύκλος» των 

βημάτων (4), (7), (8), (9) και (10) επαναλαμβάνεται μέχρι να 

παραληφθεί το παραδοτέο. 

Για τα δείγματα εναέριου δικτύου που κρίνονται αποδεκτά, ο Aνάδοχος έχει 

υποχρέωση να διορθώσει τα σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά τον 

δειγματοληπτικό έλεγχο. 

Εφόσον το παραδοτέο είναι κατάλληλο για πληρωμή, μετρούν το μήκος του 

υπόγειου αφενός και του εναέριου αφετέρου δικτύου που παραδόθηκε (βλ. §7.1.). 

7.2. Διόρθωση σφαλμάτων που δεν είχαν εντοπιστεί στους 

αρχικούς ελέγχους.  

Σε οποιοδήποτε στάδιο της παροχής Υπηρεσιών και μέχρι την Οριστική Παραλαβή 

ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο να αποκαταστήσει σφάλματα 

και παραλείψεις που δεν εντοπίστηκαν στους αρχικούς ελέγχους. Ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να αποκαταστήσει τα σφάλματα και τις παραλείψεις, χωρίς να 

δικαιούται αμοιβή πέραν αυτής που προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους. Τα 

σφάλματα για τα οποία θα ζητηθούν διορθώσεις δεν θα αφορούν σε τροποποιήσεις 

των δικτύου που έγιναν μετά από την αρχική παράδοση του αντίστοιχου 

παραδοτέου από τον Ανάδοχο 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

 Πίνακας 1:  Δειγματοληψία εναέριου δικτύου ΜΤ - Απλός έλεγχος 

 Πίνακας 2: Δειγματοληψία εναέριου δικτύου ΧΤ -  Απλός έλεγχος 

 Πίνακας 3: Δειγματοληψία εναέριου δικτύου ΜΤ - Ενισχυμένος έλεγχος 

 Πίνακας 4: Δειγματοληψία εναέριου δικτύου ΧΤ - Ενισχυμένος έλεγχος 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Διάγραμμα 1: Διαδικασία ελέγχου Παραδοτέου ΜΤ  

 Διάγραμμα 2: Διαδικασία ελέγχου Παραδοτέου ΧΤ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Δειγματοληψία εναέριου δικτύου ΜΤ 

 

Απλή δειγματοληψία – Κανονικός Έλεγχος με στάθμη ελέγχου ΙΙ και αποδεκτή 

στάθμη ποιότητας 4%  

 

Single sampling – normal inspection - inspection level ΙΙ -Acceptance Quality 

Limit (AQL) 4% 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

(Πλήθος 

Αντικειμένων) 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

(Πλήθος 

Αντικειμένων) 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (AQL) 4% 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

(α) (β) (γ) (δ) 

4 έως και 25 3 0 1 

26 έως και 90 13 1 2 

91 έως και 150 20 2 3 

151 έως και 280 32 3 4 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Ως «αντικείμενα» που περιλαμβάνονται στην παρτίδα και στο δείγμα 

λαμβάνονται τμήματα του εναέριου δικτύου που ανήκουν σε μια 

αναχώρηση ΜΤ σύμφωνα με την παράγραφο 6.4. 

2. Εάν το πλήθος αντικειμένων της παρτίδας είναι έως και 3, γίνεται πλήρης 

έλεγχος (όχι δειγματοληπτικός).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

Δειγματοληψία εναέριου δικτύου ΧΤ 

 

Απλή δειγματοληψία – Κανονικός Έλεγχος με στάθμη ελέγχου ΙΙ και αποδεκτή 

στάθμη ποιότητας 6,5%  

 

Single sampling – normal inspection - inspection level ΙΙ -Acceptance Quality 

Limit (AQL) 6,5% 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

(Πλήθος 

Αντικειμένων) 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

(Πλήθος 

Αντικειμένων) 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (AQL) 6,5% 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

(α) (β) (γ) (δ) 

3 έως και 15 2 0 1 

16 έως και 50 8 1 2 

51 έως και 90 13 2 3 

91 έως και 150 20 3 4 

151 έως και 280 32 5 6 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Ως «αντικείμενα» που περιλαμβάνονται στην παρτίδα και στο δείγμα 

λαμβάνονται τα εναέρια τμήματα του δικτύου ΧΤ κάθε Υ/Σ Διανομής ο 

οποίος συνδέεται σε μια αναχώρηση ΜΤ, σύμφωνα με την παράγραφο 6.5. 

2. Εάν το πλήθος αντικειμένων της παρτίδας είναι έως και 2, γίνεται πλήρης 

έλεγχος (όχι δειγματοληπτικός).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

Δειγματοληψία εναέριου δικτύου ΜΤ 

 

Απλή δειγματοληψία – Ενισχυμένος Έλεγχος με στάθμη ελέγχου ΙΙ και αποδεκτή 

στάθμη ποιότητας 4%  

 

Single sampling – tightened inspection - inspection level ΙΙ -Acceptance Quality 

Limit (AQL) 4% 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

(Πλήθος 

Αντικειμένων) 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

(Πλήθος 

Αντικειμένων) 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (AQL) 4% 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

(α) (β) (γ) (δ) 

6 έως και 25 5 0 1 

26 έως και 150 20 1 2 

151 έως και 280 32 2 3 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Ως «αντικείμενα» που περιλαμβάνονται στην παρτίδα και στο δείγμα 

λαμβάνονται τμήματα του εναέριου δικτύου που ανήκουν σε μια 

αναχώρηση ΜΤ σύμφωνα με την παράγραφο 6.4. 

2. Εάν το πλήθος αντικειμένων της παρτίδας είναι έως και 5, γίνεται πλήρης 

έλεγχος (όχι δειγματοληπτικός).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

Δειγματοληψία εναέριου δικτύου ΧΤ 

 

Απλή δειγματοληψία – Ενισχυμένος Έλεγχος με στάθμη ελέγχου ΙΙ και αποδεκτή 

στάθμη ποιότητας 6,5%  

 

Single sampling – tightened inspection - inspection level ΙΙ -Acceptance Quality 

Limit (AQL) 6,5% 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

(Πλήθος 

Αντικειμένων) 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

(Πλήθος 

Αντικειμένων) 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (AQL) 6,5% 

ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

(α) (β) (γ) (δ) 

4 έως και 15 3 0 1 

16 έως και 90 13 1 2 

91 έως και 150 20 2 3 

151 έως και 280 32 3 4 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Ως «αντικείμενα» που περιλαμβάνονται στην παρτίδα και στο δείγμα 

λαμβάνονται τα εναέρια τμήματα του δικτύου ΧΤ κάθε Υ/Σ Διανομής ο 

οποίος συνδέεται σε μια αναχώρηση ΜΤ, σύμφωνα με την παράγραφο 6.5. 

2. Εάν το πλήθος αντικειμένων της παρτίδας είναι έως και 3, γίνεται πλήρης 

έλεγχος (όχι δειγματοληπτικός).  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΜΤ 

 

: Ενέργεια Αναδόχου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
(1) Εάν διαπιστωθεί ότι: 

 Το υπόγειο δίκτυο έχει καταχωρηθεί χωρίς σφάλματα ενώ ο έλεγχος δείγματος του εναέριου 
δικτύου δεν είναι επιτυχής, τότε μετά την επανυποβολή από τον ανάδοχο ελέγχεται μόνο το 
εναέριο δίκτυο. 

 Ο έλεγχος δείγματος του εναέριου δικτύου είναι επιτυχής, ενώ το υπόγειο δίκτυο έχει 
καταχωρηθεί με σφάλματα τότε μετά την επανυποβολή από τον ανάδοχο ελέγχεται μόνο το 
υπόγειο δίκτυο. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΧΤ 

 

 

 

: Ενέργεια Αναδόχου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
(1) Εάν διαπιστωθεί ότι: 

 Το υπόγειο δίκτυο έχει καταχωρηθεί χωρίς σφάλματα ενώ ο έλεγχος δείγματος του εναέριου 
δικτύου δεν είναι επιτυχής, τότε μετά την επανυποβολή από τον ανάδοχο ελέγχεται μόνο το 
εναέριο δίκτυο. 

 Ο έλεγχος δείγματος του εναέριου δικτύου είναι επιτυχής, ενώ το υπόγειο δίκτυο έχει 
καταχωρηθεί με σφάλματα τότε μετά την επανυποβολή από τον ανάδοχο ελέγχεται μόνο το 
υπόγειο δίκτυο. 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟ 

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΝΑΙ 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΙΝΑΙ 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ; 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ  

ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ  

Υ/Σ ΜΕ  

ΟΝ. ΙΣΧΥ Μ/Σ ≤160kVA 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ 

Υ/Σ ΜΕ 

ΟΝ. ΙΣΧΥ Μ/Σ >160kVA 
 

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΝΑΙ  

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ; 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΝΑΙ 

(2) 

(1) 
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(2) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος του εναέριου δικτύου δεν είναι επιτυχής αν τουλάχιστον μια παρτίδα 
κριθεί απορριπτέα (δίκτυο ΧΤ Υ/Σ με ον. ισχύ ≤ 160 kVA ή δίκτυο ΧΤ Υ/Σ με ον. ισχύ > 160 kVA). 
Κα τα τον επανέλεγχο, μετά από διορθώσεις και επανυποβολή, του εναέριου δικτύου ελέγχονται 
δειγματοληπτικά και οι δυο παρτίδες, ανεξάρτητα από το εάν στον προηγούμενο έλεγχο κρίθηκε 
απορριπτέα η μια ή και οι δυο παρτίδες. 


