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

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 
(ενημερωτικά φυλλάδια, 

πιστοποιητικά δοκιμών, κλπ.) 

1. Μορφή και χρήση 
Σύμφωνα με το IEC 62275 

(Τύπος 2) 

 

 
 

2. Συνθήκες λειτουργίας 

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

 
 

 

2.2. Υψόμετρο 
 

0 - 1000 m 
  

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

  

2.4. Μέση διάρκεια 
άμεσης έκθεσης 
στην ηλιακή 
ακτινοβολία 

2800 ώρες ετησίως 

  

3. Διαστάσεις 

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

200 mm - 300 mm 

  

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

100 mm - 140 mm 

  

3.3. Πλάτος ζώνης 
≥ 9 mm 

 
 

 

3.4. Ακμές ζώνης Στρογγυλεμένες με ακτίνα 
r ≥ 1 mm 

  

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

  

4. Υλικό κατασκευής 
Σύμφωνα με την παρ. 4. 

 
 

 

5. Μηχανική αντοχή 

5.1. Ελάχιστο 
εφελκυστικό φορτίο 
σε βρόχο 

300 Ν 
Σύμφωνα με την παρ. 5. 

  

6. Συσκευασία - 
Επισήμανση Σύμφωνα με την παρ. 7 
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1. ANTIKEIMENO 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ) καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμών για 
τον σφιγκτήρα ανάρτησης συνεστραμμένων καλωδίων (ΣΚ) αναρτημένου τύπου εναέριων 
γραμμών ΧΤ, ονομαστικής τάσης 0,6/1 kV.  
Ο σφιγκτήρας ανάρτησης τοποθετείται στις ευθυγραμμίες και σε γωνίες των γραμμών με 
τα παραπάνω καλώδια και σε συνδυασμό με το στήριγμα ανάρτησης αποτελεί το 
συγκρότημα ανάρτησης που εξασφαλίζει τη μηχανική στήριξη (ανάρτηση) του 
συνεστραμμένου καλωδίου στο στύλο (ξύλινο ή τσιμεντένιο). 
 
2. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 
 
Σφιγκτήρας ανάρτησης, συγκρότημα ανάρτησης, συνεστραμμένα καλώδια αναρτημένου 
τύπου, εναέριο δίκτυο Διανομής, Χαμηλή Τάση (ΧΤ), 0,6/1 kV. 
 
3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
3.1. Συνθήκες περιβάλλοντος 
 
Ο σφιγκτήρας ανάρτησης θα είναι κατάλληλος για λειτουργία στο ύπαιθρο και σε περιοχές 
έντονης διάβρωσης (επικαθίσεις κονιορτού, αλατιού, βιομηχανικών ρύπων, παρουσία 
υγρασίας, νερού, πάγου). Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων γίνεται σε υψόμετρο που 
δεν υπερβαίνει τα 1000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι συνθήκες 
περιβάλλοντος καθορίζονται ως εξής: 
 
 Μέγιστη τιμή θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος      : +40 °C 
 Ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος     : - 20 °C 
 Μέγιστη μέση τιμή θερμοκρασίας του αέρα του  
περιβάλλοντος μετρούμενη σε διάστημα 24h          

 
: 

 
+35 °C 

 Ελάχιστη ετήσια διάρκεια έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία   : 2800 h 
 
3.2. Χαρακτηριστικά συστήματος 
 
Το δίκτυο ΧΤ είναι τριφασικό, με ονομαστική συχνότητα 50 Hz, με 4 αγωγούς (3 φάσεις 
και ουδέτερο) και με γειωμένο ουδέτερο κόμβο, με μέθοδο γείωσης είτε την «Άμεση 
γείωση» είτε την «Ουδετέρωση». Έχει ονομαστική τάση 230/400 V. 
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3.3. Εγκατάσταση 
 
Ο σφιγκτήρας ανάρτησης θα αναρτάται μέσω κατάλληλου συνδέσμου, ο οποίος φέρει οπή, 
από το κοχλιωτό στέλεχος μορφής «U» του στηρίγματος ανάρτησης της Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΕΗ ΔΔ-334/10.11.09 (βλ. Σχέδιο 1). 
 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
4.1. Κανονισμοί - Προδιαγραφές 
 
 

 ΕΝ 50483-1/2009 : Test requirements for low voltage aerial 
bundled cable accessories. Part 1: Generalities. 

 ΕΝ 50483-3/2009 : Test requirements for low voltage aerial 
bundled cable accessories. Part 3: Tension and 
suspension clamps for neutral messenger 
system. 

 ΕΝ 50483-6/2009 : Test requirements for low voltage aerial 
bundled cable accessories. Part 6: 
Environmental tests. 

 HD 626-6N : Overhead distribution cables of rated voltage 
Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV. Section 6N: Bundle 
assembled cores for overhead distribution 
(Type 6N-1). 

 IEC 62275 : Cable management systems – Cable ties for 
electrical installations. 

 Προδιαγραφή ΔΕΗ KT 10.01/23.11.90 : Συνεστραμμένα καλώδια προοριζόμενα για 
χρήση σε εναέρια δίκτυα ΧΤ. 

 ΤΠ ΔΕΗ ΔΔ-334/10.11.09 : Στήριγμα ανάρτησης συνεστραμμένων 
καλωδίων εναέριων γραμμών ΧΤ. 

 Προδιαγραφή ΔΕΗ XK 11.02/10.3.88 : Επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση «εν θερμώ» 
αντικειμένων από σίδερο ή χάλυβα. 

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο της παρούσας ΤΠ είναι επικρατέστερο και υπερισχύουν οι 
απαιτήσεις της έναντι οποιουδήποτε άλλου Προτύπου ή Προδιαγραφής. 
 
4.2. Ορισμοί 
 
4.2.1. Στο κείμενο της παρούσας ΤΠ ο σφιγκτήρας ανάρτησης θα αποκαλείται και απλά 
«σφιγκτήρας». 
 
4.2.2. Ο όρος «Επιχείρηση» στην παρούσα ΤΠ εννοεί και αναφέρεται στη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) 
 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
5.1. Γενική περιγραφή – Σχεδιαστικές απαιτήσεις 
 
5.1.1. Ο σφιγκτήρας ανάρτησης θα είναι κατάλληλος για τα συνεστραμμένα καλώδια 
ΧΤ αναρτημένου τύπου της Προδιαγραφής ΔΕΗ ΚΤ 10.01/23.11.90 (που αντιστοιχεί στο 
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τμήμα 6N του Ευρωπαϊκού Εγγράφου Εναρμόνισης HD 626). Θα αποτελείται από τα εξής 
μέρη: 
 Κυρίως σώμα 
 Ιππέα  
 Σύνδεσμο 
Ενδεικτικά, η διαμόρφωση του σφιγκτήρα δίνεται στο Σχέδιο 1. 
 
5.1.2. Το κυρίως σώμα θα φέρει κατάλληλη αύλακα από συνθετικό υλικό για την 
τοποθέτηση του μονωμένου ουδέτερου φέροντος αγωγού διατομής 54,6 mm2 AAAC με 
μόνωση XLPE, του συνεστραμμένου καλωδίου ΧΤ 3x70 mm2 Αl + 54,6 mm2 ΑΑΑC + 25 
mm2 Al της πιο πάνω Προδιαγραφής ΔΕΗ ΚΤ 10.01/23.11.90. 
(Ο σφιγκτήρας ανάρτησης θα είναι επίσης κατάλληλος και για το συνεστραμμένο καλώδιο 
διατομής 3x35 mm2 Al + 54,6 mm2  AAAC + 25 mm2 Al, σύμφωνα με την πιο πάνω 
Προδιαγραφή, το οποίο υπάρχει στις εναέριες γραμμές Διανομής από παλαιότερη 
τυποποίηση). 
 
5.1.3. Η σύσφιγξη και η συγκράτηση του φέροντος αγωγού στην πιο πάνω αύλακα θα 
γίνεται με τη βοήθεια του ιππέα μανδάλωσης. Οι εργασίες εγκατάστασης ή εξαγωγής από 
τη θέση λειτουργίας του καλωδίου (π.χ. κρίκος σταθερής σύνδεσης μανδάλου) θα είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθούν χωρίς να αποχωρίζεται ο ιππέας από το σώμα του 
σφιγκτήρα. Το μάνδαλο χειρισμού του ιππέα θα έχει επαρκή μηχανική αντοχή. 
 
5.1.4. Το σύνολο σύνδεσμος – κυρίως σώμα δεν είναι απαραίτητο να λύνεται. Ο 
σύνδεσμος θα είναι συνδεδεμένος με το κυρίως σώμα του σφιγκτήρα με τρόπο σταθερό 
και αξιόπιστο για τις συνθήκες λειτουργίας του σφιγκτήρα. Δεν είναι αποδεκτοί σύνδεσμοι 
λυόμενοι με απλά μέσα (π.χ. με το χέρι). 
Ο σφιγκτήρας θα είναι κατάλληλος ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση του 
καλωδίου στο σημείο ανάρτησης τόσο κατά την οριζόντια εγκάρσια διεύθυνση (H) με 
κατεύθυνση προς ή από το στύλο όσο και κατά την οριζόντια διαμήκη διεύθυνση (L). 
Τελικές θέσεις κατά επίπεδο που ορίζει η γωνία φ1 ÷ 90 °, θεωρούνται εμφανιζόμενες 
στην πράξη. Οι θέσεις κατά το επίπεδο που ορίζει η γωνία φ2 προϋποθέτουν αναστροφή 
του στηρίγματος ανάρτησης (βλ. σχήμα α του Σχεδίου 2).  
Κατά την ανάπτυξη των οριζόντιων δυνάμεων στο καλώδιο (ανεμοπίεση), θα πρέπει να 
αποφεύγεται η επαφή ή η τριβή των μονωμένων πόλων των φάσεων ή του Δημοτικού 
Φωτισμού (ΔΦ) με το στύλο. Για το λόγο αυτό, το συνολικό ύψος του συνόλου του κυρίως 
σώματος και του συνδέσμου δεν θα ξεπερνά τα 170 mm (βλ. σχήμα α του Σχεδίου 2).  
 
5.1.5. Κατά την κατακόρυφη ελεύθερη ανάρτηση του σφιγκτήρα, θα πρέπει: 
 Ο άξονας της αύλακας του σφιγκτήρα (άξονας αγωγού τοποθετημένου στην αύλακα) 
και ο άξονας του στύλου να είναι ασύμβατα κάθετοι. 

 Τα επίπεδα συμμετρίας που περιέχουν την οριζόντια διαμήκη διεύθυνση L (παράλληλη 
προς τον άξονα του στύλου) του συνδέσμου, του κυρίως σώματος και του φέροντος 
αγωγού πρέπει κατά το δυνατόν να συμπίπτουν, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
επικίνδυνες εκκεντρότητες, τόσο κατά την κανονική λειτουργία στο δίκτυο όσο και κατά 
τις δοκιμές μηχανικής αντοχής. 
 

5.1.6. Ο σφιγκτήρας πρέπει να διαθέτει κατάλληλα μέσα συγκράτησης των πόλων 
φάσεων και ΔΦ (π.χ. κατάλληλη οπή και κατάλληλη ζώνη συγκράτησης - πλαστική    
ταινία - διερχόμενη από αυτή). 
  
5.1.7. Ο σφιγκτήρας θα είναι κατάλληλος τόσο για ανάρτηση καλωδίου σε 
ευθυγραμμία όσο και για ανάρτηση υπό γωνία από 0° έως 60° (από 0 έως 66,6 βαθμούς), 
χωρίς οι μονωμένοι αγωγοί να παθαίνουν παραμόρφωση (τσάκισμα) σε οποιοδήποτε 
σημείο τους, λόγω του ότι είναι υποχρεωμένοι από τον σφιγκτήρα να σχηματίζουν μικρή 
ακτίνα καμπυλότητας (βλ. σχήμα β του Σχεδίου 2). 
Η ακτίνα καμπυλότητας στα άκρα της αύλακας του σφιγκτήρα δεν θα είναι μικρότερη από 
48 mm (ήτοι από το πενταπλάσιο της μέγιστης διαμέτρου του φέροντος αγωγού, η οποία 
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σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΚΤ 10.01 είναι 9,6 mm). Το σχήμα της αύλακας του 
σφιγκτήρα με την απαίτηση της σωστής καμπυλότητας πρέπει να φαίνεται με ευκρίνεια 
στο σχέδιο του κατασκευαστή.  
Επιπλέον, η σύσφιγξη και η μορφή του σφιγκτήρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε όταν οι 
δυνάμεις τάνυσης του καλωδίου εκατέρωθεν του σφιγκτήρα είναι άνισες, να μην 
ολισθαίνει ο φέρων μονωμένος ουδέτερος αγωγός. Για τις ανάγκες του δικτύου της ΔΕΗ, η 
απαίτηση για το φορτίο εκείνο μέχρι το οποίο δεν πρέπει να παρατηρείται ολίσθηση είναι 
800 Ν. 
 
5.1.8. Είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτοί σφιγκτήρες με άλλο σχεδιασμό από αυτόν 
που περιγράφεται στις παραπάνω παραγράφους, με την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενοι 
σφιγκτήρες εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια αξιόπιστη ανάρτηση του συνεστραμμένου 
καλωδίου στις συνθήκες μηχανικών καταπονήσεων και περιβαλλοντικών επιδράσεων που 
επικρατούν στα δίκτυα Διανομής της ΔΕΗ καθώς και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 
βασικές απαιτήσεις για τα κατασκευαστικά υλικά.  
Η αποδοχή ή μη της ισοδυναμίας των σχεδιασμών εναπόκειται στην κρίση της ΔΕΗ Α.Ε. 
 
5.2. Υλικά κατασκευής - Διαστάσεις 
 
5.2.1. Γενικές απαιτήσεις 
 
Τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις του σφιγκτήρα ανάρτησης θα είναι κατάλληλα ώστε 
αυτός να λειτουργεί αξιόπιστα από άποψη:  
 Ελευθερίας κινήσεως 
 Μηχανικής αντοχής 
 Διάβρωσης λόγω παρουσίας υγρασίας, νερού, αλάτων, βιομηχανικής ρύπανσης 
 Πρόσθετων εξωτερικών καταπονήσεων, μηχανικών και περιβαλλοντικών (διαφορές 
θερμοκρασιών, ταλαντώσεις κλπ), που εμφανίζονται στην πράξη στις γραμμές ΧΤ 

 Γήρανσης πλαστικών (μη μεταλλικών) τμημάτων λόγω άμεσης έκθεσης σε ηλιακή 
ακτινοβολία (υπεριώδεις ακτινοβολίες) 

 Ασφαλούς και αξιόπιστης συγκράτησης του μονωμένου ουδετέρου, χωρίς να φθείρεται 
η μόνωση τόσο αυτού όσο και των υπόλοιπων φάσεων του καλωδίου και χωρίς 
ολίσθηση μέχρι φορτίου 300 Ν. 

 
5.2.2. Κυρίως σώμα και ιππέας 
 
5.2.2.1. Το κυρίως σώμα του σφιγκτήρα θα είναι από κατάλληλο συνθετικό υλικό 
κατάλληλα ενισχυμένο, ώστε να έχει την απαιτούμενη μηχανική αντοχή και την αντοχή 
στις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Δίνεται ένας οδηγός (μη δεσμευτικός για τον 
κατασκευαστή) των εμπορικών ονομασιών τέτοιων υλικών, που έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί: 
 Nylon 6x6 / Charge fibres de verre 
 Polycarbonate 
 Polyamide / Charge de fibre de verre  
 
5.2.2.2. Το κυρίως σώμα του σφιγκτήρα εναλλακτικά είναι δυνατό να αποτελείται από 
κατάλληλους συνδυασμούς μεταλλικών πυρήνων επαρκούς αντοχής, πλήρως 
επενδυμένων με επαρκές πάχος ανθεκτικών συνθετικών υλικών. 
 
5.2.2.3. Ο ιππέας θα είναι από υλικά της πιο πάνω παρ. 5.2.2.1. 
 
5.2.2.4. Η ταινία/δέστρα των πόλων φάσεων και ΔΦ θα είναι είτε συνθετική είτε από 
μαλακό πλαστικοποιημένο μέταλλο, σύμφωνη με το IEC 62275. 
 
5.2.3. Σύνδεσμος 
 
Ο σύνδεσμος μπορεί να είναι: 
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 Έλασμα από χάλυβα επιψευδαργυρωμένο «εν θερμώ» σύμφωνα με την Προδιαγραφή 
ΔΕΗ XK 11.02/10.03.88  

 Κατάλληλος κρίκος από χάλυβα επιψευδαργυρωμένο «εν θερμώ» σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή ΔΕΗ XK 11.02/10.03.88 ή από ανοξείδωτο χάλυβα 

 Από κατάλληλο συνθετικό υλικό όπως το κυρίως σώμα (βλ. παράγραφο 5.2.2.1), αλλά 
ενισχυμένο με ίνες γυαλιού. 

 
Ο σύνδεσμος θα συνεργάζεται με το κοχλιωτό στέλεχος μορφής «U» του στηρίγματος 
ανάρτησης (βλ. παρ. 5.6). Για τον λόγο αυτό, ισχύουν οι εξής περιορισμοί: Το πλάτος του 
συνδέσμου δεν θα υπερβαίνει τα 30 mm και η οπή σύνδεσης θα είναι ελλειπτικής μορφής, 
διαστάσεων 16 mm x 12,5 mm ή παρεμφερούς διαμόρφωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη συνεργασία του σφιγκτήρα με το στήριγμα ανάρτησης. 
Θα υπάρχει πρόβλεψη από το σχεδιασμό του συνδέσμου, ώστε να μην παρουσιάζεται 
φθορά λόγω τριβής με το στέλεχος «U» του στηρίγματος ανάρτησης, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε υποβάθμιση της μηχανικής αντοχής είτε του σφιγκτήρα είτε του στηρίγματος 
ανάρτησης. 
 
5.2.4. Μεταλλικά τμήματα 
 
Όλα τα λοιπά μεταλλικά τμήματα του σφιγκτήρα, πέρα από αυτά που προδιαγράφονται 
παραπάνω, δηλαδή ο κρίκος μανδάλωσης του ιππέα, τυχόν κοχλίες, περικόχλια, μέσα που 
εμποδίζουν την αποκοχλίωση, πείροι κλπ, θα είναι από κατάλληλο ανοξείδωτο χάλυβα, 
ανθιστάμενα στη διάβρωση.  
Σημειώνεται ότι για όλα τα μεταλλικά τμήματα του σφιγκτήρα, δεν είναι αποδεκτά μέρη 
από αλουμίνιο ή κράματα αυτού. 
 
5.2.5. Συνθετικά υλικά 
 
Για τα συνθετικά υλικά ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 5.2.1 
για την αντοχή τους στις συνθήκες που αναφέρονται στην παρ. 3.1. Η αντοχή των 
συνθετικών υλικών θα ελέγχεται με τις περιβαλλοντικές δοκιμές.  
 
5.3. Απαιτήσεις διάρκειας ζωής 
 
Ο σφιγκτήρας ανάρτησης πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά στο δίκτυο για όσο χρόνο 
αναμένεται να λειτουργούν ικανοποιητικά τα συνεστραμμένα καλώδια (διάστημα της τάξης 
των 35 ετών). 
 
5.4. Μηχανικά χαρακτηριστικά 
 
 Ελάχιστη αντοχή σε ελκτικό φορτίο: βλ. δοκιμή της παρ. 6.1.1.1. 
 Ελάχιστο ελκτικό φορτίο στον ουδέτερο πόλο του καλωδίου κατά τη διαμήκη 

διεύθυνση για το οποίο δεν παρατηρείται ολίσθηση του καλωδίου μέσα στο σφιγκτήρα: 
300 N (βλ. δοκιμή της παρ. 6.1.1.2). 

 
5.5. Διηλεκτρική αντοχή 
 
Τα μεταλλικά τμήματα των εξαρτημάτων που συγκρατούν μονωμένους αγωγούς 
(συνεστραμμένο καλώδιο) θεωρούνται «μη ενεργά» εάν η διηλεκτρική αντοχή μεταξύ των 
αγωγών των καλωδίων και των εν λόγω μεταλλικών είναι τουλάχιστον 4 kV (τιμή RMS) 
για 1 λεπτό και εάν το τμήμα των εξαρτημάτων που έρχεται σε επαφή με τη μόνωση των 
αγωγών είναι μονωμένο. 
Προκειμένου να πληρείται η παραπάνω απαίτηση και επιπλέον για να αποφεύγονται 
ασυνήθιστες φθορές της μόνωσης του καλωδίου, τα μέρη του σφιγκτήρα που βρίσκονται 
σε άμεση επαφή με τη μόνωση του καλωδίου θα είναι από κατάλληλο μονωτικό υλικό ή 
επικαλυμμένα από τέτοιο μονωτικό υλικό σε επαρκές πάχος. 
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5.6. Συγκρότημα ανάρτησης 
 
Ο σφιγκτήρας ανάρτησης αποτελεί μαζί με το στήριγμα ανάρτησης της Τεχνικής 
Περιγραφής ΤΠ ΔΔ-334/10.11.09, το συγκρότημα ανάρτησης των συνεστραμμένων 
καλωδίων αναρτημένου τύπου ΧΤ (βλ. Σχέδιο 3). 
Ο σφιγκτήρας ανάρτησης μέσω του συνδέσμου του αναρτάται από το κοχλιωτό στέλεχος 
μορφής «U» του στηρίγματος ανάρτησης.  
 
6. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
Για τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, οι δοκιμές διακρίνονται σε δοκιμές 
τύπου, δοκιμές σειράς και δοκιμές με δειγματοληψία. 
Ισχύουν η μεθοδολογία και οι γενικές απαιτήσεις δοκιμών σύμφωνα με τα EN 50483-1 και 
ΕΝ 50483-3. 
Οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται με τεμάχια πόλων συνεστραμμένων καλωδίων που 
χρησιμοποιεί η ΔΕΗ και έχουν υποστεί επιτυχώς όλες τις σχετικές δοκιμές τύπου (έχουν 
λάβει έγκριση δείγματος).  
 
6.1. Δοκιμές τύπου 

(Type tests) 
 
Οι δοκιμές τύπου εκτελούνται στην αρχή μίας Σύμβασης και είναι δυνατόν να 
επαναληφθούν κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
της Σύμβασης κριθεί απαραίτητο. Κατά την απόλυτη κρίση της, η  Επιχείρηση μπορεί να 
αποδεχθεί πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από το ΚΔΕΠ ή από άλλο εργαστήριο 
αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 
Για τις δοκιμές που αναφέρονται στη συνέχεια, η σειρά των δοκιμών και το απαιτούμενο 
πλήθος δοκιμίων θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος 1 της παρούσας ΤΠ 
(ο οποίος βασίζεται στον πίνακα Β.3 του Annex Β του EN 50483-1). 
 
6.1.1. Δοκιμές μηχανικής αντοχής   

 
6.1.1.1. Δοκιμή εφελκυσμού 

(Τensile test on suspension clamps) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.2.1 του ΕΝ 50483-3. 
Είναι αποδεκτές και οι δυο εναλλακτικές διατάξεις διεξαγωγής της δοκιμής. Σε κάθε 
περίπτωση, στο πιστοποιητικό της δοκιμής θα περιγράφεται η διάταξη διεξαγωγής της 
καθώς και η τιμή της γωνίας α κατά τη δοκιμή. 
Το ελάχιστο φορτίο θραύσης (Minimum Breaking Load - MBL) του φέροντος αγωγού 
διατομής 54,6 mm2 AAAC του συνεστραμμένου καλωδίου είναι 1660 daN, σύμφωνα με 
την Προδιαγραφή ΔΕΗ ΚΤ 10.01/23.11.90. 
 
6.1.1.2. Δοκιμή ολίσθησης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

(Slip test at ambient temperature) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.2.2 του ΕΝ 50483-3. 
 
6.1.2. Περιβαλλοντικές δοκιμές 
 
6.1.2.1. Δοκιμή αλατονέφωσης 

(Salt mist test) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.3.2 του ΕΝ 50483-3. 
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6.1.2.2. Δοκιμή κλιματιστικής γήρανσης 
(Climatic ageing test) 

 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.3.4 του ΕΝ 50483-3 (Μέθοδος 1 ή 
2). 
 
6.1.3. Δοκιμές διηλεκτρικής αντοχής 
 
6.1.3.1. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στον αέρα 

(Dielectric voltage test in air) 
 

Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.4.1 του ΕΝ 50483-3. 
 
6.1.3.2. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στο νερό (για σφιγκτήρα και καλώδιο) 

(Dielectric voltage test in water) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.4.2 του ΕΝ 50483-3. 
 
6.1.4. Δοκιμή ταλαντώσεων 

(Swing test) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.5 του ΕΝ 50483-3. 
Η δοκιμή θα πραγματοποιείται σε σφιγκτήρες ανάρτησης (με τον σύνδεσμό τους) οι οποίοι 
έχουν υποστεί: 
− Είτε τη δοκιμή κλιματιστικής γήρανσης της παρ. 6.1.2.2 της παρούσας ΤΠ, για 

σφιγκτήρες ανάρτησης που διαθέτουν μέρη στήριξης από συνθετικά υλικά 
− Είτε τη σύνθετη δοκιμή διάβρωσης (Μέθοδος 1) της παρ. 8.2.3.3.1 του EN 50483-3, 

για σφιγκτήρες ανάρτησης που διαθέτουν μεταλλικά μέρη στήριξης. 
 
Για τη διεξαγωγή της δοκιμής θα χρησιμοποιείται εγκεκριμένο στήριγμα ανάρτησης, από τα 
στηρίγματα που προμηθεύεται η ΔΕΗ Α.Ε. 
 
6.1.5. Δοκιμή ολίσθησης σε υψηλή θερμοκρασία 

(Slip test at high temperature) 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.6 του ΕΝ 50483-3. 
 
6.1.6. Δοκιμή σύσφιξης του κοχλία του σφιγκτήρα 

(Clamp bolt tightening test) 
 
Πραγματοποιείται μόνο στους σφιγκτήρες που διαθέτουν κοχλία σύσφιξης, σύμφωνα με 
την παράγραφο 8.2.1 του ΕΝ 50483-3. 
 
6.2. Δοκιμές σειράς 

(Routine tests) 
 
Οι δοκιμές σειράς είναι δοκιμές που γίνονται κατά την παραγωγή πάνω σε κάθε ένα 
σφιγκτήρα είτε πάνω σε ένα αντιπροσωπευτικό πλήθος σφιγκτήρων είτε σε συγκεκριμένα 
τμήματα του σφιγκτήρα, με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο. Οι δοκιμές αυτές συνίστανται σε 
κατάλληλες επιλογές ελέγχων υλικών (π.χ. διαστάσεων, επιμεταλλώσεων κλπ), καθώς 
επίσης και μηχανικές δοκιμές. 
Καθορίζονται και εκτελούνται από τον κατασκευαστή και δύναται να παρίσταται 
εκπρόσωπος της Επιχείρησης κατά τη διεξαγωγή τους ή εναλλακτικά, υποβάλλονται 
πρωτόκολλα με αναλυτική καταγραφή στοιχείων, τα οποία αξιολογούνται από τον 
Επιθεωρητή της ΔΕΗ Α.Ε. 
Θα εκτελούνται κατ’ ελάχιστον, οι δοκιμές που προβλέπονται από τον πίνακα Α.1 του 
Annex A του ΕΝ 50483-1. 
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6.3. Δοκιμές με δειγματοληψία 
(Sample tests) 

 
Από κάθε προς παραλαβή παρτίδα μίας Σύμβασης, θα λαμβάνεται ΔΕΙΓΜΑ αποτελούμενο 
από κατάλληλο πλήθος δοκιμίων, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με την Τεχνική 
Προδιαγραφή ΔΕΗ ΤΚ 02.01/11.11.87, με διπλή δειγματοληψία, στάθμη ειδικού ελέγχου 
S4 για κανονικό έλεγχο και ΑΣΠ (AQL) = 1,5 %. Το σύνολο των δοκιμίων του δείγματος 
θα υποβάλλεται στις παρακάτω δοκιμές. 
 
Παρατηρήσεις: 
− Στην παραλαβή της πρώτης παρτίδας είναι δυνατό κατά την κρίση της ΔΕΗ Α.Ε. να 
εκτελεστούν όλες οι δοκιμές τύπου και όχι μόνο οι παρακάτω αναφερόμενες δοκιμές. 

− Ο επιθεωρητής της Επιχείρησης, κατά την απόλυτη κρίση του, είναι δυνατό σε 
οποιοδήποτε στάδιο της παραλαβής να απαιτεί τη διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις 
αναφερόμενες στην παρούσα δοκιμές τύπου, με δαπάνη της Επιχείρησης εφόσον αυτές 
είναι επιτυχείς. 

 
6.3.1. Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος 
 
Με τη δοκιμή αυτή γίνεται: 
 Έλεγχος των διαστάσεων των σφιγκτήρων για να ελεγχθεί η συμφωνία τους με τις 
προδιαγραφόμενες διαστάσεις και τα σχέδια της Σύμβασης καθώς και η σωστή 
συνεργασία των σφιγκτήρων με το στήριγμα ανάρτησης. 

 Έλεγχος των σφιγκτήρων για να ελεγχθεί η συμφωνία τους με τις γενικές απαιτήσεις 
της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής (υλικά κατασκευής, επιμεταλλώσεις κλπ). 

 Οπτικός έλεγχος των σφιγκτήρων για να διαπιστωθεί αν φέρουν επιφανειακές 
ανωμαλίες, πόρους κλπ. 

 Οπτικός έλεγχος της επισήμανσης (έλεγχος συμφωνίας με τα προδιαγραφόμενα και τα 
προβλεπόμενα από τη Σύμβαση). 

 
6.3.2. Δοκιμή εφελκυσμού 

(Tensile test on suspension clamps) 
 
Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.1.1.1 της παρούσας ΤΠ. 
 
6.3.3. Δοκιμή σύσφιξης του κοχλία του σφιγκτήρα 

(Clamp bolt tightening test) 
 
Πραγματοποιείται μόνο στους σφιγκτήρες που διαθέτουν κοχλία σύσφιξης, σύμφωνα με 
την παράγραφο 6.1.6 της παρούσας ΤΠ. 
 
7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
7.1. Επισήμανση σφιγκτήρα ανάρτησης 
 
Κάθε σφιγκτήρας θα φέρει επισήμανση με τα παρακάτω στοιχεία, η οποία θα είναι 
ευδιάκριτη και δεν θα φθείρεται στη διάρκεια του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης και τοποθέτησης στα δίκτυα Διανομής: 
 Επωνυμία ή εμπορικό σήμα  κατασκευαστή 
 Κωδικό προϊόντος και παρτίδας 
 ΔΕH A.E. 
 Έτος κατασκευής 
Τα στοιχεία αυτά θα είναι ανάγλυφα ή έκγλυφα (με προσοχή στις εξασθενίσεις της 
μόνωσης). Συνιστώμενα μεγέθη στοιχείων 6 mm ύψος και 3 mm πλάτος, με εξαίρεση τα 
στοιχεία της επωνυμίας του κατασκευαστή. 
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7.2. Επισήμανση της συσκευασίας 
 
Τα ανθεκτικά σκελετοκιβώτια στα οποία θα συσκευάζονται τα στηρίγματα ανάρτησης (βλ. 
παρ. 8 της παρούσας ΤΠ) θα φέρουν κατάλληλη μεταλλική πινακίδα με τα εξής :  
 Επωνυμία ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή 
 «Σφιγκτήρες Ανάρτησης ΣΚ 3x70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al 
Αναρτημένου τύπου» 

 Κωδικό παρτίδας 
 ΔΕΗ Α.Ε. 
 Πλήθος τεμαχίων 
 Μικτή μάζα σε kg 
 Αριθμό Σύμβασης και Ημερομηνία 
 
7.3. Σήμα πιστότητας «CE» 
 
Τα  υλικά  θα  φέρουν  σήμα  πιστότητας  «CE» με βάση τα προβλεπόμενα από την 
Υπουργική Απόφαση 470/01.04.85 και την τροποποίηση της 16717/5052/23.12.94 (όπως 
αναφέρονται στα ΦΕΚ 183/04.04.1985 και ΦΕΚ 992/30.12.1994 αντίστοιχα). 
 
8. Συσκευασία 
 
8.1. Κάθε σφιγκτήρας μαζί με το σύνδεσμό του (συνδεδεμένα όπως απαιτεί η κανονική 
λειτουργία τους) θα τοποθετούνται μέσα σε νάϋλον διαφανή ανθεκτική σακούλα.  
 
8.2. Οι σφιγκτήρες θα συσκευάζονται μέσα σε ανθεκτικά σκελετοκιβώτια (από ξύλο) 
μεγίστου μεικτού βάρους 25 kg έκαστο. Το πλήθος των περιεχομένων τεμαχίων  στο 
ξυλοκιβώτιο θα είναι πολλαπλάσιο του 10. 
Τα σκελετοκιβώτια θα έχουν επαρκή αντοχή και ασφάλεια σε συνθήκες μεταφοράς και 
στοίβαξης του ενός πάνω στο άλλο σε ύψος έως και 2,5 m. Τα κιβώτια θα πληρούν όλες 
τις απαιτήσεις που έχουν καθιερωθεί για την κατηγορία του υλικού που συσκευάζεται και 
θα είναι κατάλληλα για αποθήκευση στο ύπαιθρο.  
 
8.3. Ομάδα τέτοιων ξυλοκιβωτίων θα συσκευάζονται πάνω σε παλέτες EU 
(«ευρωπαλέτες»), με το συνολικό βάρος κάθε παλέτας να μην ξεπερνά τα 550 kg, κατά 
τρόπο ώστε να προστατεύονται κατά την μεταφορά και διακίνησή τους.  
Το συνολικό ύψος των τοποθετημένων σε παλέτα κιβωτίων δεν θα υπερβαίνει τα 1,2 m 
αλλά θα είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτή τη διάσταση. Τα συσκευασμένα 
ξυλοκιβώτια θα δένονται εξωτερικά στην παλέτα με δύο (2) τουλάχιστον χαλύβδινα 
ελάσματα (τσέρκια) κατά μήκος και δύο (2) κατά πλάτος (σύνολο 4), τα οποία θα περνάνε 
κάτω από τα ξύλα της παλέτας και θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς τους με 
περονοφόρο όχημα. 
Τα παραπάνω χαλύβδινα ελάσματα θα είναι κατά προτίμηση πλαστικοποιημένα εξωτερικά. 
Δεν γίνονται αποδεκτά πλαστικά ελάσματα, λόγω της σύντομης καταστροφής τους από 
την ηλιακή ακτινοβολία. 
 
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΣΧΕΔΙΑ 
 
9.1. Παραρτήματα 
 
9.1.1. Παράρτημα 1: Πίνακας εκτελούμενων δοκιμών τύπου σε σφιγκτήρες 

ανάρτησης ΣΚ αναρτημένου τύπου (Σειρά δοκιμών και πλήθος δοκιμίων). 
 
9.1.2. Παράρτημα 2: Στοιχεία που θα υποβάλλονται με την προσφορά. 
 
9.1.3. Παράρτημα 3: Ερωτηματολόγιο. 
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9.2. Σχέδια 
 
9.2.1. Σχέδιο  1:  Ενδεικτικό σχέδιο σφιγκτήρα ανάρτησης συνεστραμμένων 

καλωδίων αναρτημένου τύπου. 
 
9.2.2. Σχέδιο  2:  Οριακές θέσεις σφιγκτήρα ανάρτησης κατά τη λειτουργία – Μέγιστη 

γωνία γραμμής ΣΚ για την οποία είναι κατάλληλος ο σφιγκτήρας ανάρτησης. 
 
9.2.3. Σχέδιο  3:  Συγκρότημα ανάρτησης συνεστραμμένων καλωδίων αναρτημένου 

τύπου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
(Παράγραφος 9.1.1 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΗ ΔΔ-335/10.11.09) 

 
Πίνακας εκτελούμενων δοκιμών τύπου σε σφιγκτήρες ανάρτησης ΣΚ αναρτημένου τύπου 

(Σειρά δοκιμών και πλήθος δοκιμίων)  
 
Παράγρ. 
ΤΠ 

Παράγρ. 
EN 50483-3 

Τίτλος δοκιμής     
 

 
 

  

6.1.1.1 8.2.2.1 Δοκιμή εφελκυσμού Α(1)     F2(2) G3(2)   

6.1.1.2 8.2.2.2 
Δοκιμή ολίσθησης σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 

 Β(2)   
 

 
 

  

6.1.2.1 8.2.3.2 Δοκιμή αλατονέφωσης      F1(2)    

 8.2.3.3.1 
Δοκιμή σε διαβρωτική 
ατμόσφαιρα (Μέθοδος 1) 

    E1(2)     

6.1.2.2 8.2.3.4 
Δοκιμή κλιματιστικής 
γήρανσης (Μέθοδος 1 ή 2) 

   D1(2) 
 

 G1(2)   

6.1.3.1 8.2.4.1 
Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 
στον αέρα 

    
 

 G2(2) H(1)  

6.1.3.2 8.2.4.2 
Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 
στο νερό (για σφιγκτήρα και 
καλώδιο) 

  C2(2) D3(2) E3(2)  
 

  

6.1.4 8.2.5 Δοκιμή ταλαντώσεων    D2(2) E2(2)     

6.1.5 8.2.6 
Δοκιμή ολίσθησης σε υψηλή 
θερμοκρασία 

  C1(2)  
 

 
 

  

6.1.6 8.2.1 
Δοκιμή σύσφιξης του κοχλία του 
σφιγκτήρα 

    
 

 
 

 I(2) 

 
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: 
Ai(n),… Zi(n) A έως Z : Δείγματα που λαμβάνονται από μία παρτίδα 
  i : Σειρά δοκιμών 
  n : Πλήθος δοκιμίων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

(Παράγραφος 9.1.2 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΗ ΔΔ-335/10.11.09) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Οι προσφορές για να κριθούν τεχνικά αποδεκτές θα πρέπει, εκτός των άλλων, να πληρούν 
και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
1. Θα περιλαμβάνουν δήλωση συμφωνίας του προσφερόμενου υλικού με τις απαιτήσεις 

της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΗ και τις τεχνικές παρατηρήσεις της Διακήρυξης (αν 
υπάρχουν). 

 
2. Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι το υλικό θα φέρει σήμανση πιστότητας «CE». 
 
3. Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου υλικού θα δηλώνεται στην προσφορά 

με αναλυτικές πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πωλήσεων, 
απασχολούμενο προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή 
δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών, κλπ) και θα διαθέτει: 
− Πιστοποίηση κατά ISO 9001 που να καλύπτει το πεδίο παραγωγής του υπό 

προμήθεια υλικού. Σημειώνεται ότι ο προσφέρων θα εγγυάται την εγκυρότητα του 
πιστοποιητικού ISO 9001 που υποβάλλεται και θα δίνει στοιχεία επικοινωνίας του 
οίκου πιστοποίησης καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία του ζητηθούν 
κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης τα οποία θα διευκολύνουν την 
επαλήθευση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού ISO 9001. 

− Επάρκεια εξοπλισμού μετρήσεων και ποιοτικού ελέγχου. 
Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της επιτόπιας εξέτασης των δυνατοτήτων του 
εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου υλικού. 

 
4. Επίσημα σχέδια του κατασκευαστή με αναλυτική σχεδίαση του προσφερόμενου 

υλικού, δηλαδή πλήρη διαστατική απεικόνιση και πλήρες υπόμνημα με τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά και τις κατεργασίες τους. 

 
5. Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου για το προσφερόμενο υλικό που έχουν εκδοθεί από 

εργαστήριο αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 
 
6. Κατάλογο πωλήσεων των προσφερόμενων υλικών (στους οποίους να αναφέρονται οι 

ποσότητες, τα έτη πώλησης και οι αγοραστές) και συστάσεις ικανοποιητικής 
λειτουργίας (references), που να αποδεικνύουν ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει 
τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην κατασκευή των προσφερόμενων υλικών. 

 
7. Δήλωση του τύπου του προσφερόμενου σφιγκτήρα και ενημερωτικά φυλλάδια που να 

περιέχουν προϊόντα του προσφερόμενου τύπου. 
 
8. Ο προσφέρων θα χορηγεί εγγύηση των υλικών για τρία (3) έτη από την ημερομηνία 

παράδοσής τους στις αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε. 
 
9. Συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος 3 της παρούσας ΤΠ. 
 
10. Δείγμα του προσφερόμενου σφιγκτήρα. 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

(Παράγραφος 9.1.3 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΗ ΔΔ-335/10.11.09) 
 

Ερωτηματολόγιο 
 
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την τεχνική αξιολόγηση των 
προσφορών σφιγκτήρων ανάρτησης και θα συνοδεύει την προσφορά, πλήρως και σαφώς 
συμπληρωμένο. 
 
Α/Α                          Αιτούμενα στοιχεία     Προσφερόμενα 
 
1. Προσφερόμενος τύπος/Κατασκευαστής 
 
1.1. Τύπος σφιγκτήρα ανάρτησης ................................ 
 
1.2. Κατασκευαστής ................................ 
 
2. Κυρίως σώμα 
 
2.1. Υλικό κατασκευής ................................ 
 
2.2. Κανονισμός υλικού ................................ 
 
2.3. Ειδική αντίσταση υλικού ρ 
 (στους 20 °C & 80 °C) ................................ 
 
2.4. Τρόπος/Κανονισμός ελέγχου ρ  ................................ 
 
2.5. Αντοχή σε εφελκυσμό (χωρίς γήρανση) ................................ 
 
2.6. Επιμήκυνση κατά τη θραύση 
 (χωρίς γήρανση) ................................ 
 
2.7. Γήρανση (°C, h) ................................ 
 
2.8. Τα 2.5 & 2.6 μετά τη γήρανση ................................ 
 
2.9. Συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες 
 (-10 °C) ................................ 
 
2.10. Συμπεριφορά σε υπεριώδεις ακτινοβολίες ................................ 
 
2.11. Συμπεριφορά στο όζον και σε συνθήκες 
 διάβρωσης (SO2 + υγρασία) ................................ 
 
3. Σύνδεσμος 
 
3.1. Υλικό κατασκευής ................................ 
 
3.2. Επιμετάλλωση αν πρόκειται για μεταλλικό σύνδεσμο 
 (πάχος, Κανονισμός) ................................ 
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Α/Α                          Αιτούμενα στοιχεία     Προσφερόμενα 
 
 
3.3. Κατάλληλος για προσάρτηση στο στήριγμα ανάρτησης 

της ΤΠ ΔΔ-334/10.11.09 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ................................ 
 

4. Ιππέας 
 
4.1. Υλικό κατασκευής ................................ 
 
4.2. Τρόπος συγκράτησης φέροντος ουδέτερου αγωγού 
 (μανδάλωση/κοχλίας σύσφιξης) ................................ 
 
4.3. Υλικό κατασκευής μάνδαλου/κοχλία ................................ 
 
4.4. Επιμετάλλωση κοχλία (πάχος/Κανονισμός) ................................ 
 
5. Διαστάσεις 
 
Σύμφωνα με τα Σχέδιο Νο 1 (παράγρ. 9.2.1) και Νo 2 (παράγρ. 9.2.2): 
 
5.1. Διατάσεις οπής ανάρτησης (ύψος x πλάτος) .......................... mm 
 
5.2. Συνολικό ύψος σφιγκτήρα .......................... mm 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΗ 

ΔΔ-335/10.11.09 
 

  
 
 
 

  
                                   
 
 
 
 
 
 
Παρατηρήσεις: 1) Η μορφή του σφιγκτήρα ανάρτησης είναι ενδεικτική. 

 
 2) Η μορφή και οι διαστάσεις της οπής ανάρτησης είναι ενδεικτικές. Είναι αποδεκτός 

σφιγκτήρας ανάρτησης με οπή ανάρτησης παρεμφερούς διαμόρφωσης, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνεργασία με το 
κοχλιωτό στέλεχος μορφής “U” του στηρίγματος ανάρτησης της ΤΠ ΔΕΗ ΔΔ-
334/12.10.09. 

   
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΗ 

ΔΔ-335/10.11.09 
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1. ANTIKEIMENO 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ) καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμών για 
τον σφιγκτήρα τέρματος συνεστραμμένων καλωδίων (ΣΚ) αναρτημένου τύπου εναέριων 
γραμμών ΧΤ, ονομαστικής τάσης 0,6/1 kV.  
Ο σφιγκτήρας τέρματος χρησιμοποιείται για τον τερματισμό σε στύλο (ξύλινο ή 
τσιμεντένιο) των εναέριων γραμμών ΧΤ με τα παραπάνω καλώδια. 
 
2. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 
 
Σφιγκτήρας τέρματος, συνεστραμμένα καλώδια αναρτημένου τύπου, εναέριο δίκτυο 
Διανομής, Χαμηλή Τάση (ΧΤ), 0,6/1 kV. 
 
3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
3.1. Συνθήκες περιβάλλοντος 
 
Ο σφιγκτήρας τέρματος θα είναι κατάλληλος για λειτουργία στο ύπαιθρο και σε περιοχές 
έντονης διάβρωσης (επικαθίσεις κονιορτού, αλατιού, βιομηχανικών ρύπων, παρουσία 
υγρασίας, νερού, πάγου). Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων γίνεται σε υψόμετρο που 
δεν υπερβαίνει τα 1.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι συνθήκες 
περιβάλλοντος καθορίζονται ως εξής: 
 
 Μέγιστη τιμή θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος      : +40 °C 
 Ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος     : - 20 °C 
 Μέγιστη μέση τιμή θερμοκρασίας του αέρα του  
περιβάλλοντος μετρούμενη σε διάστημα 24h          

 
: 

 
+35 °C 

 Ελάχιστη ετήσια διάρκεια έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία   : 2800 h 
 
3.2. Χαρακτηριστικά συστήματος 
 
Το δίκτυο ΧΤ είναι τριφασικό, με ονομαστική συχνότητα 50 Hz, με 4 αγωγούς (3 φάσεις 
και ουδέτερο) και με γειωμένο ουδέτερο κόμβο, με μέθοδο γείωσης είτε την «Άμεση 
γείωση» είτε την «Ουδετέρωση». Έχει ονομαστική τάση 230/400 V. 
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3.3. Εγκατάσταση 
 
Η εγκατάσταση του σφιγκτήρα τέρματος της παρούσας ΤΠ προβλέπεται για τον τερματισμό 
εναέριου συνεστραμμένου καλωδίου αναρτημένου τύπου σε στύλο (ξύλινο ή τσιμεντένιο). 
Για το σκοπό αυτό, ο σφιγκτήρας τέρματος με κατάλληλη διάταξή του θα συνδέεται με το 
περικόχλιο με κρίκο πρόσδεσης, όπως αυτό καθορίζεται στην Προδιαγραφή ΔΕΗ ΕΚ 
03.89/18.05.98, το οποίο είναι ήδη τοποθετημένο στο στύλο.  
Ο σφιγκτήρας τέρματος μέσω των ειδικών σιαγόνων του θα συγκρατεί (τερματίζει) τον 
φέροντα (τανυόμενο) μονωμένο ουδέτερο αγωγό του εναέριου συνεστραμμένου καλωδίου 
αναρτημένου τύπου. 
 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
4.1. Κανονισμοί - Προδιαγραφές 
 

 ΕΝ 50483-1/2009 : Test requirements for low voltage aerial 
bundled cable accessories. Part 1: Generalities. 

 ΕΝ 50483-3/2009 : Test requirements for low voltage aerial 
bundled cable accessories. Part 3: Tension and 
suspension clamps for neutral messenger 
system. 

 ΕΝ 50483-6/2009 : Test requirements for low voltage aerial 
bundled cable accessories. Part 6: 
Environmental tests. 

 ΗD 626-6N  : Overhead distribution cables of rated voltage 
Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV. Bundle assembled 
cores for overhead distribution (Type 6N-1). 

 Προδιαγραφή ΔΕΗ ΚΤ 10.01/23.11.90 : Συνεστραμμένα καλώδια προοριζόμενα για 
χρήση σε εναέρια δίκτυα ΧΤ. 

 Προδιαγραφή ΔΕΗ ΕΚ 03.89/18.05.98 : Περικόχλιο με κρίκο πρόσδεσης. 

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

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο της παρούσας ΤΠ είναι επικρατέστερο και υπερισχύουν οι 
απαιτήσεις της έναντι οποιουδήποτε άλλου Προτύπου ή Προδιαγραφής. 
 
4.2. Ορισμοί 
 
4.2.1. Στο κείμενο της παρούσας ΤΠ ο σφιγκτήρας τέρματος θα αποκαλείται και απλά 

«σφιγκτήρας» ή εξάρτημα. 
 
4.2.2. Στο κείμενο της παρούσας ΤΠ χρησιμοποιούνται τα εξής αρχικά: ΣΚ: 

Συνεστραμμένο Καλώδιο, ΔΦ: Δημοτικός Φωτισμός. 
 
4.2.3. Ο όρος «Επιχείρηση» στην παρούσα ΤΠ εννοεί και αναφέρεται στη Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) 
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
5.1. Γενική περιγραφή – Σχεδιαστικές απαιτήσεις 
 
5.1.1. Ο σφιγκτήρας τέρματος θα είναι κατάλληλος για τα συνεστραμμένα καλώδια ΧΤ 
αναρτημένου τύπου της Προδιαγραφής ΔΕΗ ΚΤ 10.01/23.11.90 (που αντιστοιχεί στο 
εθνικό τμήμα 6N του Ευρωπαϊκού Εγγράφου Εναρμόνισης HD 626). Η διατομή των 
καλωδίων προδιαγράφεται στην επόμενη παράγραφο 5.1.2. 
Ο σφιγκτήρας τέρματος θα αποτελείται από τα εξής τρία βασικά τμήματα: 
 Βραχίονα πρόσδεσης με το περικόχλιο με κρίκο πρόσδεσης, σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή ΔΕΗ ΕΚ 03.89/18.05.98. 

 Μεταλλική θήκη σιαγόνων. 
 Ζεύγος σιαγόνων συγκράτησης του μονωμένου ουδέτερου αγωγού του ΣΚ. 
Ενδεικτικά, η διαμόρφωση του σφιγκτήρα δίνεται στο Σχέδιο 1. 
 
5.1.2. Ο σφιγκτήρας τέρματος θα είναι κατάλληλος για το συνεστραμμένο καλώδιο 
αναρτημένου τύπου διατομής 3x70 mm2 Αl + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al, σύμφωνα με 
την πιο πάνω Προδιαγραφή ΔΕΗ. 
(Ο σφιγκτήρας τέρματος θα είναι επίσης κατάλληλος και για το συνεστραμμένο καλώδιο 
διατομής 3x35 mm2 Al + 54,6 mm2  AAAC + 25 mm2 Al, σύμφωνα με την πιο πάνω 
Προδιαγραφή, το οποίο υπάρχει στο εναέριο δίκτυο Διανομής από παλαιότερη 
τυποποίηση). 
 
5.1.3. Ο σφιγκτήρας τέρματος θα είναι κατάλληλου σχεδιασμού ώστε: 
 Να εξασφαλίζει ικανοποιητικά τη μηχανική συγκράτηση των εναέριων συνεστραμμένων 
καλωδίων αναρτημένου τύπου στα τέρματα των γραμμών στους στύλους του δικτύου 
Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. 

 Να διατηρεί την αξιόπιστη αντοχή και λειτουργία τους στο δίκτυο, ανεξάρτητα από τις 
μεταβολές στις συνθήκες λειτουργίας (ασυνήθιστες φθορές π.χ. αρθρώσεων ή 
επιφανειών συγκράτησης, εξαιτίας δονήσεων, ταλαντώσεων, γαλβανικής διάβρωσης ή 
σύνθετων καταπονήσεων). 

 Να μην προκαλούνται ανεπιθύμητες φθορές ούτε από το εξάρτημα στο συνεστραμμένο 
καλώδιο και κυρίως στον μονωμένο ουδέτερο αγωγό ούτε αντίστροφα. 

 
5.1.4. Το μήκος του βραχίονα πρόσδεσης (εύκαμπτου ή μη) θα είναι κατάλληλο ώστε να 
τηρείται η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των 250 mm μεταξύ της θήκης και των 
περιεχόμενων σε αυτή σιαγόνων του σφιγκτήρα και του περικοχλίου με κρίκο πρόσδεσης 
(βλ. τμήματα με α/α 2 και 3, αντίστοιχα, στο σχήμα 1). 
Ο βραχίονας πρόσδεσης του σφιγκτήρα με το περικόχλιο με κρίκο πρόσδεσης που είναι 
τοποθετημένο στο στύλο θα λύνεται εύκολα και θα απομακρύνεται τόσο από το σφιγκτήρα 
όσο και από τον κρίκο πρόσδεσης με το χέρι, χωρίς τη χρήση εργαλείου. Σημειώνεται ότι 
αποκλείονται οι συνδέσεις μέσω κοχλιοτομημένων μερών και αντίστοιχων περικοχλίων. 
 
5.1.5. Η συγκράτηση και η τάνυση του μονωμένου ουδέτερου αγωγού θα γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο με τη βοήθεια δύο συνθετικών σιαγόνων, με κατάλληλη αύλακα 
υποδοχής του ουδετέρου, οι οποίες θα ολισθαίνουν ανοιγοκλείνοντας μέσα σε μια κωνική 
θήκη. Η σύνδεση των δύο σιαγόνων μέσω κατάλληλου συστήματος προεξοχών-υποδοχών 
θεωρείται απαραίτητη, έτσι ώστε η μία σιαγόνα να συμπαρασύρει και την άλλη. 
Για την αρχή λειτουργίας και μόνον, παραπέμπουμε στο σχέδιο 3 που δίνει τη μορφή των 
σιαγόνων ενός πρότυπου σφιγκτήρα τέρματος αναφοράς. 
 
5.1.6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση κοχλιών, είτε απευθείας είτε μέσω ιππέων, για 
τη σύσφιγξη και συγκράτηση του πόλου του ουδέτερου αγωγού. 
 
5.1.7. Η τοποθέτηση και η σύσφιξη του πόλου του ουδέτερου αγωγού στον σφιγκτήρα 
τέρματος θα γίνεται εύκολα και χωρίς χρησιμοποίηση εργαλείου.  
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5.1.8. Οι σιαγόνες σύσφιγξης του ουδέτερου αγωγού καθώς ολισθαίνουν μέσα στη θήκη 
του σφιγκτήρα (για τη σύσφιγξη ή αποσύσφιγξη του ουδετέρου), πρέπει να μην 
εξέρχονται εντελώς από τη θήκη, μέσω προβλεπόμενης ειδικής διάταξης για το σκοπό 
αυτό. 
 
5.2. Υλικά κατασκευής - Διαστάσεις 
 
5.2.1. Γενικά 
 
Το σύνολο των χρησιμοποιούμενων υλικών (συνθετικών και μεταλλικών) θα είναι 
κατάλληλης επιλογής ως προς τις φυσικές και χημικές ιδιότητες καθώς και διαστάσεις για 
την αξιόπιστη λειτουργία του εξαρτήματος σε μηχανικές ή θερμικές (αλλαγές 
θερμοκρασιών) καταπονήσεις. 
Τα χρησιμοποιούμενα συνθετικά υλικά πρέπει να αντέχουν σε καταπονήσεις 
συσχετιζόμενες με την άμεση έκθεση στον ήλιο (γήρανση, υπεριώδεις ακτινοβολίες κλπ) ή 
σε ρυπασμένη ατμόσφαιρα. 
Τα χρησιμοποιούμενα μέταλλα ή οι συνδυασμοί μετάλλων πρέπει να είναι κατάλληλης 
επιλογής ώστε να αντέχουν σε διάβρωση (παρουσία άλατος, υγρασίας, νερού, 
βιομηχανικής ρύπανσης, γαλβανικές διαβρώσεις). 
Παρακάτω δίνεται ένας οδηγός εμπορικών ονομασιών υλικών των διαφόρων τμημάτων 
του σφιγκτήρα τέρματος για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις επιτυχούς συμπεριφοράς κατά 
τη χρήση τους σε παρόμοιες κατασκευές. Ο οδηγός αυτός δίνεται από τη ΔΕΗ με την 
επιφύλαξη μελέτης συνδυασμού των υλικών μεταξύ τους και δεν είναι δεσμευτικός για τον 
κατασκευαστή. 
 
5.2.2. Βραχίονας πρόσδεσης 
 
Ο βραχίονας πρόσδεσης (εύκαμπτος ή μη εύκαμπτος) του σφιγκτήρα τέρματος θα είναι 
κατασκευασμένος: 
 
5.2.2.1. Είτε από ανοξείδωτο συρματόσχοινο 18 Cr/8 Ni, ISO 683/part 13–1986 (E), με 

συνθετική ενίσχυση στο άκρο του, όπως φαίνεται και στο σχέδιο 1. 
 
5.2.2.2. Είτε από βραχίονες ανοξείδωτους 18 Cr/8 Ni, ISO 683/part 13-1986 (E) και 

διαστάσεων, πλάτος 20 mm και πάχος 2,5 mm κατ’ ελάχιστο. 
 
Και στις δύο περιπτώσεις, η διαμόρφωση του βραχίονα πρόσδεσης του σφιγκτήρα θα είναι 
τέτοια ώστε με την προσάρτησή του στο δίκτυο, μέσω του κρίκου πρόσδεσης της 
Προδιαγραφής ΔΕΗ ΕΚ 03.89/18.05.98, από τις συνήθεις καταπονήσεις (λόγω τανύσεων 
και ανέμου), δεν θα δημιουργούνται ροπές και τάσεις παραμόρφωσής του. 
Στο σχέδιο 2 δίνονται οι οριακές γωνίες που μπορεί να έχει ο σφιγκτήρας κατά τη 
λειτουργία, ως προς το οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το σημείο 
πρόσδεσής του στον κρίκο.  
 
5.2.3. Θήκη σιαγόνων 

 
Η θήκη των σιαγόνων (κυρίως σώμα) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 18 Cr/8 Ni, ISO 
683/part 13-1986 (E). 
 
5.2.4. Σιαγόνες 
 
Οι σιαγόνες θα κατασκευάζονται από κατάλληλα συνθετικά υλικά (π.χ. Polystyrene super 
chock, hostaform, abs, abs/charge de verre, polyacetyl κλπ). 
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5.2.5. Κρίκος πρόσδεσης 
 
Για τη σωστή συνεργασία του σφιγκτήρα με τον κρίκο πρόσδεσης, σημειώνεται ότι η 
διάμετρος της διατομής του κρίκου πρόσδεσης είναι (16,5 ± 1) mm, όπως αναφέρεται 
στην Προδιαγραφή ΔΕΗ ΕΚ 03.89/18.05.98, επομένως μπορεί να πάρει τιμές από 15,5 
mm ελάχιστη έως 17,5 mm μέγιστη. 
Η προμήθεια του κρίκου πρόσδεσης δεν είναι αντικείμενο της παρούσας ΤΠ. 
 
5.3. Απαιτήσεις διάρκειας ζωής 
 
Ο σφιγκτήρας ανάρτησης πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά στο δίκτυο για όσο χρόνο 
αναμένεται να λειτουργούν ικανοποιητικά τα συνεστραμμένα καλώδια (διάστημα της τάξης 
των 35 ετών). 
 
5.4. Μηχανικά χαρακτηριστικά 
 
Μέγιστο ελκτικό φορτίο στον ουδέτερο πόλο του καλωδίου κατά τη διαμήκη διεύθυνση για 
το οποίο δεν παρατηρείται ολίσθηση του καλωδίου μέσα στο σφιγκτήρα μεγαλύτερη από 
10 mm: 1500 daN (90 % του MBL - βλ. δοκιμή της παρ. 6.1.1). 
 
5.5. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
 
5.6.1.  Διηλεκτρική αντοχή 
 
Οι σιαγόνες θα είναι από κατάλληλο μονωτικό υλικό, ο δε σχεδιασμός θα πρέπει να μη 
δημιουργεί ασυνήθιστη φθορά στο μονωτικό μανδύα του ουδετέρου, εξασφαλισμένης της 
απαίτησης διπλής μόνωσης: 
H διηλεκτρική αντοχή των συνθετικών σιαγόνων θα είναι τουλάχιστον 4 kV (βλ. δοκιμή 
της παρ. 6.1.5.1), ενώ η διηλεκτρική αντοχή του συγκροτήματος σφιγκτήρα τέρματος και 
μονωμένου ουδέτερου αγωγού θα είναι τουλάχιστον 10 kV (βλ. δοκιμή της παρ. 6.1.5.2). 
 
6. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
Για τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, οι δοκιμές διακρίνονται σε δοκιμές 
τύπου, δοκιμές σειράς και δοκιμές με δειγματοληψία. 
Ισχύουν η μεθοδολογία και οι γενικές απαιτήσεις δοκιμών σύμφωνα με τα EN 50483-1 και 
ΕΝ 50483-3. 
Σημειώνονται επιπλέον τα εξής: 
− Οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται με τεμάχια πόλων συνεστραμμένων καλωδίων που 

χρησιμοποιεί η ΔΕΗ και έχουν υποστεί επιτυχώς όλες τις σχετικές δοκιμές τύπου 
(έχουν λάβει έγκριση δείγματος).  

− Οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται για διατομή ουδέτερου αγωγού συνεστραμμένου 
καλωδίου 54,6 mm2 AAAC και όχι για την ελάχιστη και μέγιστη διατομή ουδέτερου 
αγωγού για τις οποίες ο σφιγκτήρας είναι πιθανόν σχεδιασμένος.  

 
6.1. Δοκιμές τύπου 

(Type tests) 
 
Οι δοκιμές τύπου εκτελούνται στην αρχή μίας Σύμβασης και είναι δυνατόν να 
επαναληφθούν κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
της Σύμβασης κριθεί απαραίτητο. Κατά την απόλυτη κρίση της, η  Επιχείρηση μπορεί να 
αποδεχθεί πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από το ΚΔΕΠ ή από άλλο εργαστήριο 
αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 
Για τις δοκιμές που αναφέρονται στη συνέχεια, η σειρά των δοκιμών και το απαιτούμενο 
πλήθος δοκιμίων θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος 1 της παρούσας ΤΠ 
(ο οποίος βασίζεται στον πίνακα Β.3 του Annex Β του EN 50483-1). 
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6.1.1. Δοκιμή εφελκυσμού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος  
(Τensile test at ambient temperature) 

 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.1 του ΕΝ 50483-3. 
Σημειώνεται ότι τo ελάχιστο φορτίο θραύσης (Minimum Breaking Load - MBL) του 
φέροντος αγωγού 54,6 mm2 ΑΑΑC του συνεστραμμένου καλωδίου είναι 1660 daN, 
σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΔΕΗ ΚΤ 10.01/23.11.90. 
  
6.1.2. Δοκιμή εφελκυσμού σε υψηλή θερμοκρασία  

(Tensile test at high temperature) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.2 του ΕΝ 50483-3. 
Σημειώνεται ότι τo ελάχιστο φορτίο θραύσης (Minimum Breaking Load - MBL) του 
φέροντος αγωγού 54,6 mm2 ΑΑΑC του συνεστραμμένου καλωδίου είναι 1660 daN, 
σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΚΤ 10.01/23.11.90.  
 
6.1.3. Δοκιμή εφελκυσμού σε χαμηλή θερμοκρασία  

(Tensile test at low temperature) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.3 του ΕΝ 50483-3. 
Σημειώνεται ότι τo ελάχιστο φορτίο θραύσης (Minimum Breaking Load - MBL) του 
φέροντος αγωγού 54,6 mm2 ΑΑΑC του συνεστραμμένου καλωδίου είναι 1660 daN, 
σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΚΤ 10.01/23.11.90.  
 
6.1.4. Περιβαλλοντικές δοκιμές 

(Environmental tests) 
 
6.1.4.1. Δοκιμή αλατονέφωσης   

(Salt mist test) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.4.2 του ΕΝ 50483-3. 
 
6.1.4.2. Δοκιμή κλιματιστικής γήρανσης  

(Climatic ageing test) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.4.4 του ΕΝ 50483-3 (Μέθοδος 1 ή 
2). 
 
6.1.5. Δοκιμές διηλεκτρικής αντοχής  

(Voltage tests) 
 
6.1.5.1. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στον αέρα για τον σφιγκτήρα 

(Dielectrical voltage test in air – Tension clamp only) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.5.1 του ΕΝ 50483-3. 
 
6.1.5.2. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στον αέρα για σφιγκτήρα και καλώδιο 

(Dielectrical voltage test in air – Tension clamp and conductor) 
 

Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.5.2 του ΕΝ 50483-3. 
 
6.1.5.3. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στο νερό για σφιγκτήρα και καλώδιο 

(Dielectrical voltage test in water – Tension clamp and conductor) 
 
Θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.5.3 του ΕΝ 50483-3. 
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6.2. Δοκιμές σειράς (Routine tests) 
 
Οι δοκιμές σειράς είναι δοκιμές που γίνονται κατά την παραγωγή πάνω σε κάθε ένα 
σφιγκτήρα είτε πάνω σε ένα αντιπροσωπευτικό πλήθος σφιγκτήρων είτε σε συγκεκριμένα 
τμήματα του σφιγκτήρα, με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο. Οι δοκιμές αυτές συνίστανται σε 
κατάλληλες επιλογές ελέγχων υλικών (π.χ. διαστάσεων, επιμεταλλώσεων κλπ), καθώς 
επίσης και μηχανικές δοκιμές. 
Καθορίζονται και εκτελούνται από τον κατασκευαστή και δύναται να παρίσταται 
εκπρόσωπος της Επιχείρησης κατά τη διεξαγωγή τους ή εναλλακτικά, υποβάλλονται 
πρωτόκολλα με αναλυτική καταγραφή στοιχείων, τα οποία αξιολογούνται από τον 
Επιθεωρητή της ΔΕΗ Α.Ε. 
Θα εκτελούνται κατ’ ελάχιστον, οι δοκιμές που προβλέπονται από τον πίνακα Α.1 του 
Annex A του ΕΝ 50483-1. 
 
6.3. Δοκιμές με δειγματοληψία (Sample tests) 
 
Από κάθε «προς παραλαβή» παρτίδα μιας Σύμβασης, θα λαμβάνεται ένα ΔΕΙΓΜΑ (πλήθος 
δοκιμίων) σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή ΔΕΗ ΤΚ 02.01/11.11.87, με διπλή 
δειγματοληψία, στάθμη ειδικού ελέγχου S4 για κανονικό έλεγχο και ΑΣΠ (AQL) = 1,5 %. 
Το σύνολο των δοκιμίων του δείγματος θα υποβάλλεται στις παρακάτω δοκιμές. 
 
Παρατηρήσεις: 
− Στην παραλαβή της πρώτης παρτίδας είναι δυνατόν να εκτελεστούν όλες οι δοκιμές 
τύπου και όχι μόνο οι παρακάτω αναφερόμενες δοκιμές. 

− Ο επιθεωρητής της Επιχείρησης, κατά την απόλυτη κρίση του, είναι δυνατόν να 
επεμβαίνει σε οποιαδήποτε στάδιο της παραλαβής, απαιτώντας τη διεξαγωγή 
οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες στην παρούσα δοκιμές με δαπάνη της 
Επιχείρησης, εφόσον αυτές είναι επιτυχείς. 

 
6.3.1. Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος 
 
Πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος στο σύνολο των δοκιμίων του δείγματος, ο οποίος 
περιλαμβάνει τα εξής: 
 Έλεγχο των διαστάσεων των σφιγκτήρων για να ελεγχθεί η συμφωνία τους με τις 
προδιαγραφόμενες διαστάσεις και τα σχέδια της Σύμβασης καθώς και η σωστή 
συνεργασία των σφιγκτήρων με τον κρίκο πρόσδεσης. 

 Έλεγχο των συμφωνίας των σφιγκτήρων με τις γενικές απαιτήσεις της παρούσας ΤΠ και 
τα σχέδια της Σύμβασης, σχετικά με τα υλικά κατασκευής, τις κατεργασίες/ 
επιμεταλλώσεις κλπ. 

 Έλεγχο των σφιγκτήρων για να διαπιστωθεί αν φέρουν επιφανειακές ανωμαλίες, 
πόρους κλπ. 

 Έλεγχο της επισήμανσης (έλεγχος συμφωνίας με τα προβλεπόμενα από την ΤΠ και τη 
Σύμβαση). 

 
 
6.3.2. Δοκιμή εφελκυσμού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1 της παρούσας ΤΠ. 
 
7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
7.1. Επισήμανση σφιγκτήρα τέρματος 
 
Κάθε σφιγκτήρας τέρματος θα φέρει επισήμανση με τα παρακάτω στοιχεία, η οποία θα 
είναι ευδιάκριτη και δεν θα φθείρεται στη διάρκεια του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης και τοποθέτησης στα δίκτυα Διανομής: 
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 Επωνυμία ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή. 
 Κωδικό προϊόντος και παρτίδας. 
 ΔΕΗ A.E. 
 Έτος κατασκευής. 
Τα στοιχεία αυτά θα είναι ανάγλυφα ή έκγλυφα (με προσοχή στις εξασθενίσεις της 
μόνωσης). Συνιστώμενα μεγέθη στοιχείων 6 mm ύψος και 3 mm πλάτος, με εξαίρεση τα 
στοιχεία της επωνυμίας του Κατασκευαστή. 
 
7.2. Επισήμανση της συσκευασίας 
 
Τα ανθεκτικά σκελετοκιβώτια στα οποία θα συσκευάζονται οι σφιγκτήρες τέρματος (βλ. 
παρ. 8 της παρούσας ΤΠ) θα φέρουν κατάλληλη μεταλλική πινακίδα με τα εξής:  
 Επωνυμία ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή. 
 «Σφιγκτήρες Τέρματος ΣΚ 3x70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al Αναρτημένου 
τύπου». 

 Κωδικό παρτίδας. 
 ΔΕΗ Α.Ε. 
 Πλήθος τεμαχίων. 
 Μεικτή Μάζα (kg). 
 Αριθμό Σύμβασης/Ημερομηνία. 
 
7.3. Σήμα πιστότητας «CE» 
 
Τα  υλικά  θα  φέρουν  σήμα  πιστότητας «CE» με βάση τα προβλεπόμενα από την 
Υπουργική Απόφαση 470/01.04.85 και την τροποποίηση της 16717/5052/23.12.94 (όπως 
αναφέρονται στα ΦΕΚ 183/04.04.1985 και ΦΕΚ 992/30.12.1994 αντίστοιχα). 
 
8. Συσκευασία 
 
8.1. Κάθε σφιγκτήρας (με συνδεδεμένα τα επί μέρους τμήματά του όπως απαιτεί η 
κανονική λειτουργία) θα τοποθετείται μέσα σε νάϋλον διαφανή ανθεκτική σακούλα. 
  
8.2. Οι σφιγκτήρες θα συσκευάζονται μέσα σε ανθεκτικά σκελετοκιβώτια (από ξύλο), 
μέγιστου μεικτού βάρους 25 kg έκαστο. Το πλήθος των περιεχομένων τεμαχίων στο 
ξυλοκιβώτιο θα είναι πολλαπλάσιο του 10. 
Τα σκελετοκιβώτια θα έχουν επαρκή αντοχή και ασφάλεια σε συνθήκες μεταφοράς και 
στοίβαξης του ενός πάνω στο άλλο σε ύψος έως και 2,5 m. Τα κιβώτια θα πληρούν όλες 
τις απαιτήσεις που έχουν καθιερωθεί για την κατηγορία του υλικού που συσκευάζεται και 
θα είναι κατάλληλα για αποθήκευση στο ύπαιθρο. 
 
8.3. Ομάδα ξυλοκιβωτίων όπως παραπάνω θα συσκευάζεται σε παλέτες EU 
(«ευρωπαλέτες»), με τρόπο ώστε να προστατεύονται κατά τη μεταφορά και διακίνησή 
τους. Το συνολικό βάρος κάθε παλέτας δεν θα ξεπερνά τα 550 kg, ενώ το συνολικό ύψος 
των τοποθετημένων σε παλέτα κιβωτίων δεν θα υπερβαίνει τα 1,2 m, αλλά θα είναι όσο το 
δυνατό πλησιέστερα σε αυτή τη διάσταση. 
Τα συσκευασμένα ξυλοκιβώτια θα δένονται εξωτερικά στην παλέτα με δύο (2) 
τουλάχιστον χαλύβδινα ελάσματα (τσέρκια) κατά μήκος και δύο (2) κατά πλάτος   
(σύνολο 4), τα οποία θα περνάνε κάτω από τα ξύλα της παλέτας και θα υπάρχει η 
δυνατότητα μεταφοράς τους με περονοφόρο όχημα. 
Τα παραπάνω χαλύβδινα ελάσματα θα είναι κατά προτίμηση πλαστικοποιημένα εξωτερικά. 
Δεν γίνονται αποδεκτά πλαστικά ελάσματα, λόγω της σύντομης καταστροφής τους από 
την ηλιακή ακτινοβολία. 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ 
 
9.1. Παραρτήματα 
 
9.1.1. Παράρτημα 1: Πίνακας εκτελούμενων δοκιμών τύπου σε σφιγκτήρες 

τέρματος ΣΚ αναρτημένου τύπου (Σειρά δοκιμών και πλήθος δοκιμίων). 
 
9.1.2. Παράρτημα 2: Στοιχεία που θα υποβάλλονται με την προσφορά. 
 
9.1.3. Παράρτημα 3:   Ερωτηματολόγιο. 
 
9.2. Σχέδια 
 
9.2.1. Σχέδιο 1:  Ενδεικτική μορφή σφιγκτήρα τέρματος συνεστραμμένων καλωδίων 

αναρτημένου τύπου. 
 
9.2.2. Σχέδιο 2: Γωνίες σφιγκτήρα τέρματος ως προς το οριζόντιο & κατακόρυφο 

επίπεδο, κατά τη λειτουργία. 
 
9.2.3. Σχέδιο 3: Μορφή σιαγόνων πρότυπου σφιγκτήρα τέρματος (αρχή λειτουργίας 

εξαρτήματος). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
(Παράγραφος 9.1.1 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΗ ΔΔ-336/10.11.09) 

 
Πίνακας εκτελούμενων δοκιμών τύπου σε σφιγκτήρες τέρματος ΣΚ αναρτημένου τύπου 

(Σειρά δοκιμών και πλήθος δοκιμίων)  
 
Παράγρ. 
ΤΠ 

Παράγρ. 
EN 50483-3 

Τίτλος δοκιμής       

6.1.1 8.1.1 
Δοκιμή εφελκυσμού σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Α(2)   D2(2) E3(2)  

6.1.2 8.1.2 
Δοκιμή εφελκυσμού σε υψηλή 
θερμοκρασία 

 Β1(2)     

6.1.3 8.1.3 
Δοκιμή εφελκυσμού σε χαμηλή 
θερμοκρασία 

  C1(2)    

6.1.4.1 8.1.4.2 Δοκιμή αλατονέφωσης    D1(2)   

6.1.4.2 8.1.4.4 
Δοκιμή κλιματιστικής 
γήρανσης (Μέθοδος 1 ή 2) 

    E1(2)  

6.1.5.1 8.1.5.1 
Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 
στον αέρα για τον σφιγκτήρα 

     F(1) 

6.1.5.2 8.1.5.2 
Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 
στον αέρα για σφιγκτήρα και 
καλώδιο 

    E2(2)  

6.1.5.3 8.1.5.3 
Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής στο 
νερό για σφιγκτήρα και καλώδιο 

 Β2(2) C2(2)    

 
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: 
Ai(n),… Zi(n) A έως Z : Δείγματα που λαμβάνονται από μία παρτίδα 
  i : Σειρά δοκιμών 
  n : Πλήθος δοκιμίων 
 



 
6. Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου (type tests) για το προσφερόμενο υλικό, που έχουν 

εκδοθεί από εργαστήριο αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 

 
4. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου υλικού, η οποία θα 

συνοδεύεται από αναλυτικές πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, απασχολούμενο 
προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή δυνατοτήτων 
διενέργειας δοκιμών, κλπ). Το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει πιστοποίηση κατά 
ISO 9001 που να καλύπτει το πεδίο παραγωγής του υπό προμήθεια υλικού καθώς και 
επάρκεια εξοπλισμού μετρήσεων και ποιοτικού ελέγχου. Σημειώνεται ότι ο προσφέρων 
θα εγγυάται την εγκυρότητα του πιστοποιητικού ISO 9001 που υποβάλλεται και θα 
δίνει στοιχεία επικοινωνίας του οίκου πιστοποίησης καθώς και οποιαδήποτε άλλα 
σχετικά στοιχεία του ζητηθούν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, τα οποία θα 
διευκολύνουν την επαλήθευση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού ISO 9001. 

 
2. Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι το υλικό θα φέρει σήμανση πιστότητας «CE». 
 
3. Δήλωση του τύπου του προσφερόμενου σφιγκτήρα και ενημερωτικά φυλλάδια που να 

περιέχουν προϊόντα του προσφερόμενου τύπου. 

 
7. Κατάλογο πωλήσεων των προσφερόμενων υλικών (στους οποίους να αναφέρονται οι 

ποσότητες, τα έτη πώλησης και οι αγοραστές) και συστάσεις ικανοποιητικής 
λειτουργίας (references), που να αποδεικνύουν ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει 
τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην κατασκευή των προσφερόμενων υλικών. 

Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την προσφορά, είναι τα εξής: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

(Παράγραφος 9.1.2 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΗ ΔΔ-336/10.11.09) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
1. Δήλωση συμφωνίας του προσφερόμενου υλικού με τις απαιτήσεις της Τεχνικής 

Περιγραφής ΔΕΗ και τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης (αν υπάρχουν). 

 
5. Επίσημα σχέδια του κατασκευαστή, με αναλυτική σχεδίαση του προσφερόμενου 

υλικού, δηλαδή πλήρη διαστατική απεικόνιση και πλήρες υπόμνημα με τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά και τις κατεργασίες τους. 

 
8. Συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος 3 της παρούσας ΤΠ. 
 
9. Δείγμα του προσφερόμενου σφιγκτήρα. 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

(Παράγραφος 9.1.3 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΕΗ ΔΔ-336/10.11.09) 
 

Ερωτηματολόγιο 
 
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την τεχνική αξιολόγηση των 
προσφορών σφιγκτήρων τέρματος και θα συνοδεύει την προσφορά, πλήρως και σαφώς 
συμπληρωμένο. 
 
Α/Α                          Αιτούμενα στοιχεία     Προσφερόμενα 
 
1. Προσφερόμενος τύπος/Κατασκευαστής 
 
1.1. Τύπος σφιγκτήρα τέρματος ................................ 
 
1.2. Κατασκευαστής ................................ 
 
2. Σύστημα πρόσδεσης 
 
2.1. Μορφή (Βραχίονες, συρματόσχοινο κλπ)   ................................ 
 
2.2. Υλικό κατασκευής ................................ 
 
2.3. Κανονισμός υλικού ................................ 
 
2.4. Μέθοδος σύνδεσης με τη θήκη σιαγόνων (σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της παρ. 5.1.4)  ................................ 
 
2.5. Κατάλληλος για προσάρτηση στον κρίκο πρόσδεσης 

της Προδιαγραφής ΔΕΗ ΕΚ 03.89/18.05.98 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ................................ 
 
3. Θήκη σιαγόνων 
 
3.1. Υλικό κατασκευής ................................ 
 
3.2. Κανονισμός υλικού ................................ 
 
4. Σιαγόνες 
 
4.1. Υλικό κατασκευής ................................ 
 
4.2. Κανονισμός υλικού ................................ 
 
4.3. Ειδική αντίσταση υλικού ρ 
 (στους 20 °C & 80 °C) ................................ 
 
4.4. Τρόπος/Κανονισμός ελέγχου ρ  ................................ 
 
4.5. Αντοχή σε εφελκυσμό (χωρίς γήρανση) ................................ 
 
4.6. Επιμήκυνση κατά τη θραύση 
 (χωρίς γήρανση) ................................ 
 
4.7. Γήρανση (°C, h) ................................ 
 
4.8. Τα 4.5 & 4.6 μετά τη γήρανση ................................ 
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Α/Α                          Αιτούμενα στοιχεία     Προσφερόμενα 
 
 
4.9. Συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες 
 (-10 °C) ................................ 
 
4.10. Συμπεριφορά σε υπεριώδεις ακτινοβολίες ................................ 
 
4.11. Συμπεριφορά στο όζον και σε συνθήκες 
 διάβρωσης (SO2 + υγρασία) ................................ 
 
5.  Διαστάσεις - Τρόπος λειτουργίας 
 
Σύμφωνα με τα Σχέδια Νο 1 (παράγρ. 9.2.1) και Νο 2 (παράγρ. 9.2.2): 
 
5.1. Μήκος βραχίονα .......................... mm 
 
5.2. Πάχος βραχίονα .......................... mm 
 
5.3. Πλάτος βραχίονα .......................... mm 
 
5.4. Εναλλακτικά των 5.2 και 5.3, πλήθος συρμάτων και 

διάμετρος αυτών συρματόσχοινου ............ x .......... mm 
 
5.5. Είναι κατάλληλος ο σφιγκτήρας για τις οριακές 

γωνίες κατά τη λειτουργία, που δίνονται στο 
Σχέδιο Νο 2 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ................................ 

 

 
 

13 



 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΗ 

ΔΔ-336/10.11.09 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 

1. Βραχίονας πρόσδεσης σφιγκτήρα τέρματος. 

2. Θήκη και σιαγόνες σφιγκτήρα τέρματος. 

3. Περικόχλιο με κρίκο πρόσδεσης, σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή ΔΕΗ ΕΚ 
03.89/18.05.98 (δεν προβλέπεται η προμήθειά του από την παρούσα ΤΠ). 

 
 
 

Διαστάσεις σε mm. 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΡΜΑΤΟΣ  
ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 
1 
 

Ζώνη συγκράτησης 
(πλαστική ταινία) 

23 πόλοι φάσεων 70 mm

 

Ζώνη συγκράτησης 
(πλαστική ταινία) 

 Al και πόλος ΔΦ 
25 mm2 Al 



 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΗ 

ΔΔ-336/10.11.09 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Η γωνία θ μπορεί να πάρει τιμές: 0≤θ≤50β. 

 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 

1. Βραχίονας πρόσδεσης. 

2. Κυρίως σώμα σφιγκτήρα. 

3. Περικόχλιο με κρίκο πρόσδεσης, σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή 
ΔΕΗ ΕΚ 03.89/18.05.98. 

F : Διεύθυνση της δύναμης τάνυσης του καλωδίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 
 

 ΓΩΝΙΕΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ & 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

 
2 
 

3 

 

2 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ  
ΕΠΙΠΕΔΟ 

1 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 



 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΗ 

ΔΔ-336/10.11.09 
 
 

 
Διαστάσεις σε mm. 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
 

ΜΟΡΦΗ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΕΡΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) 
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5.3.1.2.2
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επίστρωση 

ηση του ση
Το μεσαίο σ
ας για τη 

υ σημείου ε

, υλικά κα

λώσσα. 

ά τα χιτών
των οποίων

ροσφερόμε
 δυνατό κατ
ίσεις με απα

πό τον προδ

αι κατάλληλ
ς του καλω

σίες εκτελέ
εωρητή της
ου θα είνα
βλεπόμενο 

ς υλικών α
ρούσα Τεχν

 καλωδίου 

άκισης κατά

ικής προστ
θερμοκόλλ

ημείου εξόδ
σκέλος των
 στεγανοπ

εισόδου στ

αθαρισμού 

νια συμπίεσ
ν η προμήθ

ενης απαρτ
τά την από
αραίτητους 

διαγραφόμ

λης επιλογ
ωδίου. 

έσεως τους
ς Επιχείρησ
αι συναρμ
ο τρόπο εγκ

αυτής, θα 
νική Περιγρ
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XLPE πάνω

ά μήκος της

τασίας της
λας. 

δου από τη
ν τρισκελών
ποίηση του

η σύνδεση,

κλπ), όπου

σης για τη
θεια γίνετα

τίας με τις
όλυτη κρίση
 όρους: 

ενο. 

γής ώστε η

ς κατά την
σης. 
ολογημένο
κατάστασής

πρέπει να
αφή καθώς
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 ∆οκιμή
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 ∆οκιμή
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 ∆οκιμή
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 ∆οκιμή
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κιμές Σχεδ

ρχουν. 

κιμές Τύπο

ι δοκιμές εκ
υνεχή παρα
ροδιαγραφό
ι δοκιμές αυ
χουν εκτελ
στοποιητικά
ξαρτήματος
λλάξει τις επ
 ∆Ε∆∆ΗΕ 
οκιμών τύπ
πιβεβαίωση 
ανοποιούντ
πίσης κατά
στοποιητικά
γκρίσεώς τη

ι σειρές δο
παιτήσεις τω
0 και το Σχέ
ι μέθοδοι τω
α τις θερμο
οκιμές βρα
13/11.06.04

ναλυτικά, 
2:2006+A1
hort circuit 

κιμών B1 

ή διηλεκτρι
oltage dry)

ή διηλεκτρι
oltage dry) 

ή διηλεκτρι
lse voltage

ή τάσης με 
rical heat c

ή τάσης με 
rical heat c

ή διηλεκτρι
oltage dry) 

                     

διασμού (D

ου (Type t

κτελούνται 
αγωγή του
όμενες απα
υτές είναι τ
λεσθεί με 
ά εκτέλεση
, στα υλικά
πιδόσεις το
έχει το δικ
ου περιοδικ
 ότι οι απα
ται. 
ά την από
ά επιτυχού
ης. 

οκιμών (te
ων δοκιμών
έδιο 2 του 
ων δοκιμών
οκρασίες τω
αχυκυκλώμα
4. 

οι δοκιμέ
1:2008 είνα
εξαιρείται):

κής αντοχή
 

κής αντοχή
 

κής αντοχή
e at elevate

 θερμικούς 
ycling in ai

 θερμικούς 
ycling in w

κής αντοχή
 

 

                     

Design tes

tests) 

 στην αρχή
 υλικού, μ
ιτήσεις. 
τέτοιας φύσ
επιτυχία 
ς), εκτός κ
ά αυτού ή σ
υ. 
καίωμα να 
κώς ή κατά 
ιτήσεις που

λυτη κρίση
ύς εκτέλεσ

est sequen
ν θα είναι γ
HD 629.2 S
ν θα είναι σ
ων καλωδίω
ατος, βλ. 

ές τύπου 
αι οι εξής (
: 

ής σε συνεχ

ής σε εναλλ

ής σε κρουσ
ed temperat

 κύκλους στ
r)  

 κύκλους σε
ater)  

ής σε εναλλ

    
 

sts) 

ή μίας Σύμβ
με σκοπό ν

σης ώστε δε
(παρουσία
και αν κάπο
στην παραγ

 απαιτήσει 
 τις τμηματ
υ αντιστοιχο

η του ∆Ε∆
σης δοκιμώ

ces), το π
για τύπο Ι σ
S2:2006+A
σύμφωνα με
ων στις δο
παράγραφ

σύμφωνα
(δοκιμές γ

χές ρεύμα "

λασσόμενο 

στική τάση 
ture) 

τον αέρα 

ε νερό 

λασσόμενο 

βασης, προ
να αποδειχ

εν χρειάζετ
α Επιθεωρη
οια αλλαγή 
γωγική του 

 την επαν
τικές παραδ
ούν σε αυτ

∆∆ΗΕ είνα
ών τύπου 

πλήθος των
συνδέσμου,
A1:2008. 
ε το Ευρωπ
κιμές σε αν
φο 6.2 της

α με τον
ια τύπο Ι σ

εν ξηρώ"  

ρεύμα "εν ξ

σε ανυψωμ

ρεύμα "εν ξ

τού ο κατα
χθεί η συμ

ται να επανα
ητή ∆Ε∆∆
 έχει επέλθ
 διαδικασία

άληψη μέρ
δόσεις των 
τές τις δοκι

ι δυνατό 
από εργα

ν δειγμάτω
 σύμφωνα 

παϊκό Πρότυ
νυψωμένη 
ς Τεχνικής

ν Πίνακα 
συνδέσμου 

ξηρώ"  

μένη θερμο

ξηρώ"  

ασκευαστής
μμόρφωσή 

αλαμβάνον
∆ΗΕ και μ
θει στο σχε
α που θα μπ

ρους ή συ
υλικών, με
ιμές εξακολ

να γίνουν
αστήριο δο

ων, η διάτ
 με τους πίν

υπο EN 614
 θερμοκρασ
ς Περιγραφ

4 του 
 - η δοκιμ

κρασία 
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ς αρχίσει τη
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νται εφόσον
με επίσημα
εδιασμό του
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ε σκοπό την
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μηματική πα

ν πρώτη τ
ων από κάθε
διαστάσεων
ης Σύμβαση
από τα δύο 
άτων της 
λογείται με
υαστή. Και 
 (μήκη, δι
α συμφωνο

ς τμηματικέ

ν παραλαβή
ε είδος τη
ή, καθώς κ

                     

κής αντοχή
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κής αντοχή
 

ος 

κής αντοχή
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ύκλωμα στο
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κής αντοχή
e at ambien
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αραλαβή υλ

τμηματική π
ε είδος της 
ν των εξαρτ
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 δείγματα, 
απαρτίας,
ε το καλώ
 στα δύο 
άμετροι, π
ύν με τις π

ές παραλαβέ
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ης Σύμβασ
αι για σύγκ

 

                     

ής σε κρουσ
nt temperat

ής σε εναλλ

ής σε συνεχ

ής σε εναλλ
s at 4,5 Uo

η θωράκιση
een) 

ον αγωγό 
ductor) 

ής σε κρουσ
nt temperat

ής σε εναλλ

υλικών 

λικού 

παραλαβή 
 Σύμβασης
τημάτων τη

θα γίνεται 
 με την 
ώδιο για το
δείγματα 
άχη) πριν 
ροβλεπόμεν

ές υλικού 

ης τμηματικ
ης, για οπ
κριση με το 

    
 

στική τάση 
ture) 

λασσόμενο 

χές ρεύμα "

λασσόμενο 
o) 

η 

στική τάση 
ture) 

λασσόμενο 

μιας Σύμβ
, για οπτικό
ης απαρτίας

πλήρης ελε
 επίδραση
ο οποίο π
θα μετρού
και μετά τ
νες από την

κής παράδο
πτικό έλεγχ
 υλικό της 

σε θερμοκρ

ρεύμα "εν ξ

εν ξηρώ"  

ρεύμα "εν ξ

σε θερμοκρ

ρεύμα "εν ξ

ασης, θα γ
ό έλεγχο τη
ς, σύμφωνα

εύθερη θερ
η θερμότη
ροορίζεται,
νται οι δια
τη θερμοσυ
ν παρούσα 

οσης, θα λα
χο όπως κ
πρώτης τμη

ρασία περιβ

ξηρώ"  

ξηρώ"  

ρασία περιβ

ξηρώ"  

γίνεται τυχ
ης επισήμαν
α με τις απα

μοσυστολή
τας. Το 
 σύμφωνα
αστάσεις τω
υστολή. Οι 
 ΤΠ και από

αμβάνεται τ
και κατά τ
ηματικής πα

βάλλοντος 

βάλλοντος 

χαία επιλογ
νσης, της π
αιτήσεις της

ή (χωρίς κα
δεύτερο 
α με τις ο
των εξαρτη
 διαστάσεις
ό τη Σύμβασ

τυχαία ένα 
την πρώτη 
αράδοσης. 
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γή δύο (2)
πληρότητας
ς παρούσας

λώδιο) των
δείγμα θα
δηγίες του
ημάτων της
ς αυτές θα
ση. 

 (1) δείγμα
 τμηματική
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6.5. ∆οκ
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7. ΠΙΝΑ
 
7.1. Πιν
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7.2. Επι
 
Καθένας 
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 Κωδικό
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8. ΣΥΣΚ
 
8.1. Κάθ

σε σ
Οι χ
τυλ

 
8.2. Όλα

οδη
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Τα χ
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 Τ
μ
κ
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 Έ
 Α
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γμα αυτό, 
άτων της απ
άτων της α
ις αυτές θα
αση. 

ΣΗ:  Είναι 
φερθεί και 
ε οποιαδήπο

κιμές με ∆

ρχουν. 

κιμές Σειρά

ρχουν. 

ΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑ

νακίδες 

ρχουν. 

σήμανση 

από τους θ
 ευκρινή κα
α Κατασκευ
ό αριθμό τε
ή και τελική

ΚΕΥΑΣΙΑ 

θε υλικό το
σφραγισμέν
χάλκινες πλ
λιγμένες σε 

α τα πιο πά
ηγία συναρ
ποθετούντα
χαρτοκιβώτ
Όνομα κατα
Τύπος και 
μετάβασης 
καλωδίου X
Κωδικός αρ
Έτος κατασ
Αριθμός Σύ
∆ΕΗ Α.Ε. 

                     

 θα γίνετ
παρτίας, με
απαρτίας (
α πρέπει να 

δυνατό κατ
πιο πάνω)
οτε τμηματι

∆ειγματολη

άς (Routin

ΑΙ ΕΠΙΣΗΜ

θερμοσυστε
αι ανεξίτηλη
υαστή ή Εμπ
εμαχίου του
ή διάμετρο 

ο οποίο απο
νη νάιλον δ
λεκτές ταιν
 κουλούρα.

άνω υλικά, 
ρμολογήσεω
ι μέσα σε α
τια αυτά θα
ασκευαστή 
 περιγραφ
μεταξύ κα

XLPE 3x240
ριθμός σύνδ
σκευής και κ
μβασης ∆Ε

 

                     

ται πλήρης
ε την επίδρ
μήκη, διάμ
 συμφωνού

τά την κρίσ
, να απαιτη
κή παραλα

ηψία (Sam

ne tests) 

ΜΑΝΣΗ  

ελλόμενους 
η επισήμανσ
πορικό Σήμα
υ Κατασκευ

οτελεί μέρο
διαφανή κα
νίες, οι πλε
 

 τα οποία α
ως στα Ελ
νθεκτικό χα
α φέρουν εξ
 ή Εμπορικό
φή του σ
αλωδίου NK
0 mm2 Al + 
δεσης Κατασ
κωδικός υλ
∆∆ΗΕ  

    
 

ς ελεύθερ
αση θερμότ
μετροι, πάχ
ύν με τις πρ

ση του αρμ
ηθεί η εκτέ
βή. 

mple tests)

 σωλήνες π
ση η οποία 
α 
υαστή  

ος της απαρ
ι ανθεκτική
εξούδες καθ

αποτελούν 
λληνικά (β
αρτοκιβώτι
ξωτερικά επ
ό Σήμα 
υνδέσμου 
KBA 6,6 k
 25 mm2 A
σκευαστή  
ικού ∆Ε∆∆Η

ρη θερμοσ
τητας, και 
χη) πριν κ
ροβλεπόμεν

μόδιου επιθ
έλεση μέρο

) 

που περιέχε
 θα αναφέρ

ρτίας του σ
ή σακούλα. 
θώς και οι 

 μια πλήρη
ήμα προς 
ο. 
πισήμανση 

(Π.χ. «Θ
kV ή NHKB
l»)  

ΗΕ 

υστολή (χ
θα μετρούν
και μετά τ
νες από την

εωρητή του
υς ή του σ

εται στην απ
ρει τα εξής: 

υνδέσμου, 
 
θερμοπλασ

 απαρτία, μ
βήμα) το

με τα εξής 

ερμοσυστελ
BA 22 kV 

χωρίς καλ
νται οι διασ
τη θερμοσυ
ν παρούσα 

υ ∆Ε∆∆ΗΕ 
συνόλου τω

παρτία του 
  

 θα τοποθε

στικές ταινί

μαζί με μία
ου κατασκε

 στοιχεία : 

λλόμενος 
– όποιο ισ
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ώδιο) των
στάσεις των
υστολή. Ο
ΤΠ και από

 (όπως έχε
ων δοκιμών

 συνδέσμου

ετείται μέσα

ίες θα είνα

α αναλυτική
ευαστή, θα

σύνδεσμος
σχύει - κα
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ν 

υ 
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Α – ΣΧΕ∆Ι
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χεδίων 
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ν καλωδίων

    
 

α παραδίδ

οσφορά. 

ν. 

δονται συσκευασμέννα σε πα
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υλι
ISO
καθ
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κατασκ
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απαρτί
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θερμοσ
χαρακτ
 Θερ

μέγ
 Πυκ
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 Μέγ
 ∆ιη
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δια
 
5. Προκει

κατάλο
αποδει
τύπων 
Ως πα
παρακά

(Παρά

ροσφορές 
ή τους : 

ση συμφων
ραφής. Σε 
βώς και να
ιχείρησης, 

ση του οίκο
κευής του 
φορίες (τα
τική περιγρ
 πρέπει να δ
στοποίηση κ
κών. Σημε

O 9001 που
θώς και οπο
ολόγησης 
στοποιητικο
άρκεια εξοπ
∆ΗΕ Α.Ε. δ
κευής του π

ση του τύπο
, του τύπο
α. Τα στοιχ
ον, για κάθ
δια με τα σ
ρτημα αποτ
ονται το μή

φοριακά στ
συστελλόμε
τηριστικά α
ρμοκρασία 
γιστη επιτρε
κνότητα 
ση θραύσης
γιστη επιμή
ηλεκτρική α
ική αντίστα
εκτρικές ιδ
γράμματα θ

μένου να 
ογοι πωλήσ
κνύει τη δυ
 συνδέσμων
αρεμφερή 
άτω παραγρ
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Στοιχεία π

θα πρέπει 

ίας του πρ
 περίπτωσ
α αιτιολογού
μετά από α

υ ή των οί
προσφερό
χυδρομική 
ραφή εγκατ
διαθέτει: 
κατά ISO 9
ιώνεται ότι 
υ υποβάλλ
οιαδήποτε ά
τα οποία 
ύ ISO 9001
πλισμού μετ
διατηρεί το 
προσφερόμε

ου της προ
υ και του π
χεία αυτά θα
θε επιμέρου
σχέδια και τ
τελεί υλικό
ήκος, το πάχ

τοιχεία για
ενα τεμάχ
υτού. Ενδε
συστολής 
επόμενη) 

ς 
ήκυνση κατά
ντοχή 
αση 
διότητες γ
θερμικής γή

αποδειχθε
σεων ή συ
υνατότητα 
ν. 
θεωρούντα
ράφου 6. 

ΠΑΡ
.1.1 της Τε

που θα υπο

να περιέχο

οσφερόμεν
η ύπαρξης
ύνται. Η απ
ξιολόγησή 

κων κατασκ
όμενου υλι
 διεύθυνση
ταστάσεων,

9001 που ν
 ο προσφέ
εται και θα
άλλα σχετικ
 θα διευκ
1. 
τρήσεων κα
δικαίωμα ε
ενου υλικού

οσφερόμενη
πλήθους κά
α υποβάλλο
υς εξάρτημα
α χαρακτηρ
ό παραγωγή
χος και η εσ

α το υλικό 
χια, όπως 
εικτικά, ανα
 (περιοχή 

ά τη θραύσ

για σωλήν
ήρανσης 

ί η εμπειρ
στατικές επ
του οίκου 

αι τα θερμ

ΡΑΡΤΗΜΑ 
εχνικής Περ

οβάλλοντα

ουν τα πιο 

νου υλικού 
ς αποκλίσε
ποδοχή ή ό
 τους. 

κευής των 
κού θα δη
η, στοιχεία
, περιγραφ

να καλύπτε
ρων θα εγγ
α δίνει στο
κά στοιχεία
κολύνουν 

αι ποιοτικού
επιτόπιας εξ
ύ. 

ης απαρτία
άθε επιμέρο
ονται με τη
α, θα υποβά
ριστικά του
ής εν σειρά
σωτερική δ

 βάσης απ
 τα ηλεκ
αφέρονται: 
ελάχιστης 

ση 

νες και θ

ρία του κα
πιστολές ή
στην κατασ

μοσυστελλό

Νο 1 
ριγραφής ∆∆

αι με την Π

κάτω απαρ

 με τις απα
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χι των απο

εξαρτημάτω
ηλώνεται σ
α πωλήσεω
φή δυνατοτ

ει το πεδίο 
γυάται την 
ιχεία επικο
 του ζητηθ
την επαλή

ύ ελέγχου. 
ξέτασης των

ς του συνδ
ους εξαρτή
 μορφή ανε
άλλονται οι
 υλικού, απ
ά. Για τα θ
ιάμετρος π

πό το οποί
κτρικά, μη

 θερμοκρα

ερμοπλαστ

ατασκευαστ
ή συμβάσεις
σκευή των 

όμενα υλικά
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ραίτητα στο

αιτήσεις τη
ς θα πρέ
οκλίσεων εν
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στην προσ
ων, απασχο
ήτων διενέ

παραγωγής
 εγκυρότητ
ινωνίας του
ούν κατά τ
ήθευση τη
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 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. 
Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών και Λειτουργίας  
Εγκαταστάσεων Διανομής 
 
 
Τεχνική Περιγραφή                                                                          ΔΚΣΔ – 244 / 22-03-2006 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

και στερέωσης των καλωδίων, γείωσης και στεγανοποίησης που είναι ο εξής: 
(1.1) Παρεμβύσματα στεγανοποίησης του κυρίου σώματος 
(1.2) Κολάρα στερέωσης των καλωδίων  
(1.3) Κοχλίες, περικόχλια και παρελκόμενά τους για τη σύσφιξη των δύο τμημάτων του 
κυρίου σώματος και των κολάρων στερέωσης των καλωδίων με το κάτω τμήμα του 
κυρίου σώματος 
(1.4) Κοχλιοτομημένα στελέχη ενσωματωμένα στο πάνω τμήμα του κυρίου σώματος 
και αντίστοιχα κοχλιωτά βύσματα για την τοποθέτηση - ασφάλιση του καλύμματος του 
κιβωτίου  στο κύριο σώμα 
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 (1.5) Βάσεις ασφαλειών, κοχλίες των ακροδεκτών τους, ελάσματα γεφύρωσής τους 
και κοχλίες στερέωσης των βάσεων ασφαλειών στο κάτω τμήμα του κυρίου σώματος 
(1.6) Κοχλίες ασφάλισης ελασμάτων γεφύρωσης του ουδετέρου 
(1.7) Συνδετήρες γείωσης ενσωματωμένοι  στο κάτω τμήμα του κυρίου σώματος και 
παρελκόμενά τους 
(1.8) Εύκαμπτες πλεξούδες γεφύρωσης των συνδετήρων γείωσης με τους μολύβδινους 
μανδύες των  καλωδίων ΧΤ   
(1.9) Ελάσματα γεφύρωσης των συνδετήρων γείωσης με τη βάση ασφάλειας του 
ουδετέρου  και ελάσματα γεφύρωσης των συνδετήρων γείωσης μεταξύ τους 
(1.10) Ζυγοί Διασύνδεσης των τριών φάσεων και του ουδετέρου. 
(1.11) Εύκαμπτη πλεξούδα γεφύρωσης της μαντεμένιας πλάκας με τον συνδετήρα 
γείωσης όπου υπάρχει μαντεμένια πλάκα. 
(1.12) Διαχωριστήρας  βάσεων ασφαλειών 
(1.13) Θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες  
(1.14) Μονωτική μάζα πλήρωσης των κιβωτίων  
(1.15) Ελαστική ταινία περιτύλιξης για τη στεγανοποίηση των καλωδίων ΧΤ κατά την 
εισαγωγή τους  στο κιβώτιο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

               οργανικών διαλυτών 
- χαμηλή απορροφητικότητα νερού 
- αντοχή σε πτώση 

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

5.3.5  Χαλύβδινοι κοχλίες 
 

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

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

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

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

 
5.3.7 Υλικά γείωσης  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- έλεγχο  λειτουργίας της διάταξης ασφάλισης του καλύμματος του κιβωτίου 
 

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

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

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

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

ζεύξης ΧΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

1. Συνδεόμενα  Καλώδια    

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

 

β) Τρόπος συγκράτησης 
καλωδίων 

όπως στην παρ. 5.3.2. της 
παρούσας ΤΠ 

 

2. Βάσεις ασφαλειών - Ελάσματα 
γεφύρωσης - Μονωτικές λαβές 
χειρισμών 

  

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

DUROPLAST/ 
THERMOPLAST    

 

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

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

 

β) Μονωτικό μείγμα  GR 209 τύπος ΙΙ  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

γ) Υλικό μονωτικού διαχωριστικού 
φάσεων 

  

δ) Θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες 
φάσεων και ουδετέρου  

  

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

παρούσας ΤΠ 
 

ζ) Αντιδιαβρωτική επικάλυψη 
μαντεμένιας πλάκας 

  

η) Παρέμβυσμα μεταξύ πάνω και 
κάτω τμήματος κυρίου σώματος 

  

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

 

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

 

6. Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού 
συστήματος για το οποίο 
σχεδιάσθηκε το κιβώτιο  

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

 

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

 

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

9. Ονομαστική ένταση συνεχούς 
λειτουργίας 

315 Α  

10. Στεγανότητα  Στεγανότητα για 
Υδροστατική Πίεση  1,5 m 

Η2Ο επί 24h 

 

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

  

12. Βάρος μαντεμένιας πλάκας   

13.  Βάρος μονωτικής μάζας σε 
συναρμολογημένο κιβώτιο 

  

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

 

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

 

16. Εγγύηση  1 έτος   
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A.3   Επιπρόσθετα θα υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένος ο ακόλουθος  πίνακας  στον 
οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των κύριων και συμπληρωματικών                                 
υλικών αναλυτικά:  
 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΔΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

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

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

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

    

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

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

τεμ.2 τεμ.4   

6. Βάσεις ασφαλειών, ελάσματα 
γεφύρωσής τους. 

τεμ.4 τεμ.16   

7. Κοχλίες των ακροδεκτών των 
βάσεων ασφαλειών 

τεμ. 8 τεμ. 24   

8. Κοχλίες στερέωσης των βάσεων 
ασφαλειών  

τεμ. 8 τεμ. 32   

9. Κοχλίες ασφάλισης του  ελάσματος 
γεφύρωσης του ουδετέρου 

τεμ.2 τεμ.8   

10. Συνδετήρες γείωσης και 
παρελκόμενά τους  

τεμ.2 τεμ.4   

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

τεμ.2 τεμ.4   

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

τεμ.2 τεμ.4   

13.  Έλασμα γεφύρωσης των 
συνδετήρων γείωσης μεταξύ τους 

τεμ.1 τεμ.3   

14. Ζυγοί Διασύνδεσης των τριών 
φάσεων και του ουδετέρου. 

- τεμ. 4   

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

τεμ.1 τεμ. 1   

16.  Διαχωριστήρας βάσεων 
ασφαλειών 

τεμ.1 τεμ.1   
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΔΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝ- 
ΣΕΩΝ 

17. Κάλυμμα κιβωτίου τεμ.1 τεμ.1   

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

20% της 
ποσότητας 
των 
Κιβωτίων  

  

19. Πλαίσιο πεζοδρομίου τεμ. 1 τεμ. 1   

20. Κάλυμμα πεζοδρομίου  τεμ. 1 τεμ. 1   

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

             -              - (σε kg) (σε kg) 

22. α) Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας  
         35/12x250 mm 

 τεμ. 6 τεμ.12   

      β) Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας  
          25/8x250  mm 

τεμ. 2 τεμ.4   

23. Ελαστική ταινία για στεγανοποίηση 
στις εισόδους των καλωδίων  

 10cm x 
1mm x l 

10cm x 
1mm x l 

(να δοθεί 
το  l σε m ) 

(να δοθεί το  
l σε m ) 

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

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

τεμ. 1 τεμ. 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



















































- KoXAfa~ aUacpl(f'I~ 

EVOEIKTIKO ox~~a TOU acpIYKT~pa OlvETal aTO rxtOlo No 1 (TTapOYpacpoc; 9.2.1), &Vw aTO 
rxtOlo No 2 (TTapaypaq)O~ 9.2.2) Oivovral opla~tvE~ au~TTAf'lpw~anKt~ OlaaTaatl~ TOU 
Kupiw~ O'w~aTo~. 

5.1'.1. Kupiwc awua 

To Kupiw~ O'w~a ea Eival XaAU!36IVO Kal ETTI4IEUOOpYUpw~tvo «EV eEp~W» aU~cpwva IJE Tf'lV 
npoOlaypacp~ XK 11.02110.03.1988, IJE EAaXlaTo TTaxo~ ETTI4IEUOOPYUpwaf'l~ au~cpwva ~E 
TOV TTivaKa I Tf'I~ iOla~ npoOtaypacpr;~, Kal ~E xPWIJIKr; Ka1£pyaO'fa au~cpwva IJE Tf'lV 
npoOlaypacpr; XK 11.03111.11.1987, IJE avTOxr; 150 h at ~OKI~r; aAaTovtcpwaf'l~. € )a txEI 
UTTOO'TEi KaTelMf'lAf'I ETTE~EPvaaia Watt va Eival atraMay~tvo atrO EAaTTw~aTa Kal KaK~ 
Ka1£pyaala TWV aK~wv Kal TWV OTTWV. H ElTE~Epyaaia au~ sa yivETal TTplV atrO Tf'Iv 
ETTI4IEUOOPYuPWO'f'l· 
rf'l~ElwvETal OTI O'CPIYKT~pa~ ~E KupiW( O'w~a atrO aAou~ivlo ~ KpQ~aTa TOU ~EV yivETal ~EKT64; 
hOYW avETTapKou~ avTOXr;~ aTf'lv TTapaeaAaaala ~Iappwaf'l. 
rTO ETTavw ~po~ 0 acpIYKT~pa~ sa cptPEl om; avapTf'lO'f'I~ TTOU sa ETTlTptTTEl Tf'lV avaPTf'lari TOU 
atro TO aTr;PlVlJa avapTf'laf'l~ TUTTou I TOU Mtpou~ I Tf'I~ np06laypacpr;~ .6EH GR·2781 
31.03.1986. 
H OTT~ avapTf'lO'f'l~ aa. Eival EVIOXU~tVf'l ~E OOKTUAIO (ti1£ IJETaMlKO £i1£ atro auveETIKO UAIKO), 
WO'TE va E(aacpaAi(ETal f'I avTOxr; O'1f'I cpeopQ Aoyw TPIP~~ ~E TOV KoxAfa U TOU O'Tf'IpiYlJaT~ 
aVapTf'laf'l~. Av 0 TTaparravw OOKTUAI~ EIval atrO auv9EnKO UAIKO, sa IOXUEI W( TT~ Tf'IV 
OVToxli TOU aTl~ TTEplJ3aMovnKt~ ETT16pQaEI~ 0,n IOXUEI yla TO 1J0VWnKO TTapt~pu~a Kal Ta 
elMa auveETIKa IJtpf'l TOU acplVK~pa (PA. TTapayp. 5.2.2). 
H ~lalJ6pcpwO'f'l TOU Katw IJtpou~ TOU Kupf~ OWlJaT~ sa Eival TTEpiTTou f'I~IKUAIV~pIKr;. WaTE 
va mplKA£iEI TO ~aKTuAIO OUVKpQTf'lOf'l~ TTAE~ouoo~ (TTapaypa~ 5.2.2). H oUOCPI~f'I TOU 
OOKTUAiou aTO Eaw1£plKo TOU KupiW( OWlJaT~ sa ETTITUVXavETal ~taw TOU KOXhia oUacpl~f'I~ 
(TTapaypacpoc; 5.2.3), 0 oTTofo~ sa 61tPXETaI atro 6uo avTIKpUaTa OI1~Eia TOU Kupi~ O'w~aTo~ 
Kal ETTavW atro TOV ooK1UAlo. 
rTa rxt61a No 1 Kal No 2 (TTapaypacpol 9.2.1 Kal 9.2.2) 61v0vral mploplO"nKa opla yla 
opla~tVE~ atro n~ ~laO'1aaEI~ TOU OCPIYK~pa. OAE~ 01 61a0'1aatl~ TTptTTEJ va ~f'lAwvOVTal atrO 
TOV KaTaOKEuaO'1r; 0'10 EPWTf'llJaToA6yIO TOU napap~IJOTO~ No 3. 
H OXE6faaf'l TOU acplYK~pa sa TTptTTEJ va £Ivai TtTOIQ Watt KaTa Tf'Iv KaTaKOpuCPf'l EAEu8EPf'l 
avapTf'lar; TOU atro TO ~plVlJa avaPTf'lO'f'l~ va E(aacpaAi(oVTal Ta aKoAousa: 
- Kata Tf'lV avcImu~f'I TWV Op(OVTIWV ~uva~EWV aTO KaAW610 (avElJcmiEO'f'I), va ~f'IV U1niPXEI 

ETTIKlv6uvf'I ETTacpr; r; TpIPr; Tf'I~ 1J0vwaf'l~ TWV TTOAWV TOU KaAw6fou IJE TO O'1uAo. na TO 
A6vo aUTO. f'I ~laO'1aO'f'l L. TOU KUpiwc; aw~at~ (PA. rxt610 No 2) OEV TTptTTEl va (ElTEPWEI 
Ta 150mm. 

- 0 a~ova( TOU OOKTUhiou OUVKp(]Tf'lOf'l( TTAE~ouoo~ Kal 0 a~ova~ TOU oruAou va Elval 
aoUlJl3ata KaetTOI. 

- Na ~f'lv E~cpavf(oVTal 0'10 0UYKpoTf'llJa: ~PIVIJO avapTf'laf'l~ - OCPIVK~pa~ avapTf'lO'f'I~ 
KaAW610, EKKEVTp6Tf'11£~ 01 oTToi£~ ~op£i, at ouv6uaa~o IJ£ T1~ EcpaPlJo(O~M~ 6uva~EI( 
£i1£ Kata Tf'Iv KavovlKr; AEIToupyia aTO ~fKTUO £i1£ KaTa n~ OOKI~t~, va 06f'1yr;aouv at 
aaToxia TWV UhIKWV. 

5.1.2. .6aKnJAloc oUYKoQtnonc TTAdOUOOC (uovwnKO TTaptuSuoua) .. 

o ~aKtUAI~ OUVKpaTf'lOf'I~ TTAE~ouoo~ sa Eival atro KataMf'lAo ouv9EnKO UAIKO, Watt va IJflY 
TpaUlJaTi(EI TOU~ TT6Aou~ TOU KaAwclfou TTOU TOTTo8£ToUVTal O'TO EOW1£PIKO TOU. napciMf'lAa, 
sa avaha~j3dvEI TO poAo ~ovwnKOU TTaPE~pu~aT~, WO'TE va E(aacpaAl(ETal f'I Q1TQITOU~EVf'I 
6If'1AEKTpIKr; avTOXr; TOU acplYKTr;pa (PA. TTapayp. 5.6)~ 

3 




eo IJTTOp£;-Va OTToXwpi(ETal TTAliPUl( OTTO TO KUpfUl( OWlJa TOU OCPIVKTlipa Kal eo cptpa 
~lalJliKIl TOIJIi aTO ETTavW lJt.po~ TOU. WalE va Eival ~uvani 11 Eloavwvli TWV TTOAWV TOU 
KaAw~iou at aUTOV. 
o OOKTUAIO~ eo t.X£1 £OWTEPIKIi ~laIJETpO d1 ~ 44 mm (IJE TOV KOXAia at TTAliPIl auOCPI91 - ~A. 

rxt~lo No 1). WaTt va IJTTOPOUV va TOTT09ETouVTai aTO EOWTEPIKO TOU OAOI 01 TTOAOI TOU IK 

4x120 mm 2 AI + 25 mm 2 AI, ~r')A. 01 TTOAOI TWV TPIWV cpao£wv, TOU ou6ETtpou KaSW( Kal TOU 

fll1IJOT1KOU Q)WTlOlJou (flQ). 

o ~aKTuAI~ eo £Ivai KaTaOKEuaOIJt.v~ OTTO OUv9ETIKO UAIKO IJE u"'IlAIi aVToxli OTI~ 

rr£pl~MOVTIKt~ ElTI~pOatl~ (t.K9EOIl ata TTOOOaTa UTTEPI~U~ aKTlvo~Aia~ TTOU ETTIKpaTOUv 

OTI1V EMaoo, OE ~IOlJllxavlKIi P(mavoll. at Ka9aAaTwaEI~, OE u",r')At.~ Ii xalJllAt.~ 

9EPIJOKpaoiE~ !<.ATT), Ka9~ Kal at ETTI~pciatl~ TTOU TTpotpxoVTal OTTO Til AEITOUPvia TOU 

KaA~iou (9tplJavoli TOU AOVW cpoPTio£wv !<.ATT) Kal eo TTptTrtl va £(aocpaAi(£1 a(IOTTlaTIl 

IJOVWOIl IJETa(u TWV TTOAWV TOU KaAw~iou Kal TWV IJ£TaMIKWV IJ£PWV TOU OCPIVKTripa KaTW 

OTTO TI~ OUv9liKE~ aUTt~. 


TI~ TTaparravw 1~IOTIlTE~ eo TTp£TTEI va txouv Kal TUXOV ciMa IJtpll TOU OCPIVKTlipa 

KaTaOKEuaOlJtva OTTO auv8tTlKO UAIKO (rr.x. KEcpaAt~ TTEPIKOXAiwv Kal OOKTUAIO~ £viaxuOI1~ 

TI1~ orrli~ avaplIlOIl~, av Eival KOTaOKEUaOlJtva OTTO auv9ETlKO UAIKO). 


5.1.3. KoxAiac ouocpltnc 

o KOXAia~ ouocpl(l1~ Kal TO mplKOXAIO TOU eo Elval eo £ivai OTTO TO i~IO UAIKO <XQAu(3a~) Kal 

eo cptpOUV TI1V i~la ETTI",EUOOPVUPWOI1 Kal XPWIJIKIi KaTEPvaaia IJE TO KupfUl( OWlJa (~. 

rrapcivp. 5.2.1), aMa IJE TTOx~ ETTI"'EuooPvupwall~ aulJcpwva IJE TOV TTivaKa [ TIl~ XK 

11.02110.03.1988. . 

H ouocpl(1l TOU KOXAia eo viVETal IJE TO XtPI IJtow KaTciMr')All~ Aa~li~ auOCPI(Il~ OTTO IJOVWTIKO 

UAIKO. EvaMaKTIKa, Eival OTTo6EKTO 11 auoCPI~1l va VivETaI IJE wlOi IJtow mplKoXAiou OTTO 

1J0VWTlKO UAIKO, l5ITTAIi~ KEcpaAli~. IE Kci9£ mpfmwall 11 auOCPI(11 eo Eival POTTOIJETPIKIi (l5r')A. 

9a OTTOKomETal tiTE 11 Aa~1i EiTE TO mplKOXAIO OTav 11 pOTTIi ouoCPI~Il~ cpTaatl aTl1v 

alTalTOulJEVIl TllJri Via Tfl oWOlIi TOTToetlllOfl TOU OCPIVKTlipa). METa TflV TOTToetTIlOfl TOU 

OCPIVKTlipa Kal Til 9pauOfl Tfl~ Aa~li~ Ii TOU mplKoXAiou, 11 TUXOV OTTOOUvaplJOAOVIlOfl TOU 

OCPIVKTlipa eo vivETal IJtow TOU XaAU~OIVOU mplKoXAiou (1J1l OTTOKOmOIJEVou). l1avw aTO 

rrEplKoXAIO eo avaypcicp£Tal 11 OTTalTOulJEVIl parn'J auoCPI~Il~. WalE va IJlTopti 0 OCPIVKTlipa~ va 

£lTavaTolT09ETIl9ti IJE POTTOIJETPIKO WIO(. 

o KaTaaKEuaaT~ TTptml IJE TflY lTpoacpopci TOU va Or')AWVEI TI1V aTTalTOUIJEVI1 parn'J auacpl~~ 


TOU mplKoXAiou Ii Tfl parn'J OTTOKOTTri~ Tfl~ parrOIJETPIKIi~ Aa~li~ auacpl(Il~· . 

o KOXAia~ auacpl(l1~ eo Eival 1J0vIIJa alEptWlJtv~ aTO KupfUl( aWlJa (TT·X· IJtow IlJciVTa Ii 

aMou KaTciMl1AOu Tp6lTOU), WalE va IJl1v UTTapXEI Kfvl5uv~ va xa9ti KaTa TflV 

arroouvaplJOAOVIlOfl TOU acplVKnipa. 

Enial1~. 0 KOXAia~ auacpl(rJ~ eo Eival EcpoOlQalJtv~ IJE KaTciMl1AI1 OlaTa(1l (1T.X. TTapciKU!<.Ao), 

TTOU va Q'TToKAEiEl Tllv Q'TTOKoxAiwali TOU. 


5.2. Mtydoc 

To IJtvE90~ TOU OcplvKmpa avaplIlOfl~ lTOU TUlTOTTOlEiTallJE lIlv TTapouaa Tn Eival: 

MtVEeo~ 120 mm 2 	 na Tflv avaPTflal1 TOU auv£aTpalJ~tvou KaAwOiou XT 
4x120 mmzAt + 25 mmzAt aUTOCP£p6~EVOu r(mou 
KaTaaKEua~tvou aulJCPWva ~E Tf1V Tn ~KM-211/29.05.97 
(Ii lilY lEAEuTaia Tpo1T01ToillOfl TOU HD 626· 4N) 
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5.1.1. BoaxiovEC O'uvKOOmanc 

01 6uo ~paxiovE~ O'uVKpaT'1O''1~ ea ElvaI XaAU~6IVOI KOI ElTIlpEU6apvupw~EVOI «EV eEp~W» 

au~<pwva ~E T'1V np06Iavpa<p~ XK 11.0211 0.03.1988, ~E EAaX1O'10 lTaxo~ ElTII~EU6apvupw-
0"1~ 86 ~m Kat ~E XPW~IK~ KaTEpyaO'ia O'u~<pwva ~E T'1V np06Iaypa<p~ XK 11.03/11.11.1987. 

jJE aVTox~ 150 h O'E 60KI~~ aAaTovE<pwO''1~. ea EXOUV ulTOO'1£i KaTaM'1A'1 ElTE~EpyaO'ia WO'1E 

va EivOi alTaMaV~Evol ano EAaTTw~aTa Kal KaK~ KaTEPvaO'ia TWV aK~WV Kal TWV OlTWv. H 

ElTE~EpvaO'ia aUT~ ea ViVETOIlTPIV alTO T'1V ElTIIpEU6apvupwO"1. 

r'1~EIWVETal OT! ~paxiOVE~ alTO aAou~ivlo ~ Kpa~aTa TOU 6EV vivovral 6EKTOi Aovw 

avETTapKou~ av8EKTIKOT'1ra~ O'T'1V lTapaeaAaO'O'la 6Ia~pwO''1. 


rTO Eva aKpo TWV ~paXlovwv ea unapxouv OlTE~ 0'11~ OlTOiE~ ea TOlTOeETEiTal AUO~EVO~ 


lTEipo~ ~E KE<paA~ 0'10 Eva aKpo TOU Kal TTEPOV'1 aO'q>aAEia~ 0'10 elMo. 0 lTEipo~ Kal '1lTEPOV'1 

Sa anOTEAOUV ~EPO~ TOU O'<PIYKT~pa TEp~aTo~ Kal ea Eival alTO TO 1610 UAIKO (xaAu~~) Kat ea 

qlEPOUV T'1V 161a ElTIlpEU6apyupwO''1 Kal XPW~IK~ KaTEPvaO'la ~E TOU~ [3paxiOVE~. aMa jJE 

lTaxo~ ElTIIpEU6apyupwO''1~ O'u~<pwva ~E TOV lTiVaKa l T'1~ XK 11.02110.03.1988. 

EvaMaKTIKa. '1lTEPOV'1 ~'!TOpEi va Elval ano avo~Ei6wTO xclAu[3a. 

MEO'W TOU lTEipOU. 0 O'<PIVKT~pa~ ea TOTTOeET£iTal 0'10 lTEPIKOXAIO ~E KpiKO lTP00'6EO''1~ T'1~ 


np06Iavpa<p~~ EK 03.89/18.05.1998. H EAaXIO'1'1 6Ia~ETpo~ TOU lTEipou yla T'1V avaA'14J'1 TWV 

~'1xavIKwv <popTiwv ea £iVOI ¢.I16 mm. H lTEPOV'1 aO'<paA£ia~ ea O'UV6EETOI ~ovl~a ~E TOV Eva 

[3paxiova ~EO'W I~avra ano O'UVeETIKO UAIKO ~ O'lTaYKo. 

01 ~paxiovE~, 0'10 aMo aKpo TOU~. ea O'UVKpaTOUV TI~ O'layovE~ O'UO'<PI~'1~ (lTapavpaq>o~ 

5.2.2) ~tO'w TWV KoXAIWV O'UO'<PI~'1~ (TTapavpa<po~ 5.2.3). 

rTO rXE610 No 1 (lTapavpa<po~ 9.2.1) 6ivOVTaI OPIO'~EVE~ 6IaO'TaO'EI~ ~E TI~ OlTOiE~ TTPETTEI va 

O'UjJjJOP<PWVETOI TO Kupiw~ O'w~a TOU O'<PIVKT~pa TEp~aTO~. 01 EAaXIO'1E~ TljJE~ TWV 

61aO'TaO'EWV L1• L2• L3 Kal t £ivai 6EO'~EUTIKE~ Via TOV KaTaO'KEUaO'1~. 


OTrw~ q>aiVETal Kal O'T'1V TOjJ~ B - B' TOU IXE6iou No 1. 01 EO'WTEPIKE~ aK~E~ TWV [3paXlovwv 

O'uVKpaT'1O''1~ ea £ivai O'TPOyyuAE~EvE~ (aKTiva KajJlTuAoT'1Tae; r), Via va ~'1v lTpoKaAouv 

~Aa[3'1 O'T'1 ~ovwO''1 TWV lToAwv TOU KaAw6iou Aoyw Tpl[3~e;. 


5.1.2. IlayovEc O'uO'(!)lfnc (ano UOVWTIKO UAIKO) 

MEO'w TWV O'lavovwv O'UO'<pI~'1e; O'uyKpaTouvra, 01 TEO'O'Eple; TavuojJEvOI lTOAOI TOU IK (TpEIe; 

<paO'EIe; Kal OU6ETEpOe;) O'TO O'<PIYKT~pa TEp~aTOe;. 


01 O'layoVEe; O'UO'<pI~I")e; Eival Tpl~EpEie;. Ta Tpia jJEP'1 O'uO'<piyyovral jJETa~u TOU~ KaeWe; Kal ~E 


TOUe; [3paxiovEe; O'uVKpaT'1O''1~ (lTapaypa<poe; 5.2.1) ~EO'W TWV KoXAIWV O'UO'<PI~'1~ 

(TTapavpa<poe; 5.2.3). H 6Ia~op<pwO''1 TWV TPIWV ~EPWV TWV O'lavovwv £ivai TETola WO'1E ~ETa 

T'1 O'UO'<PI~~ TOU~ va OXI")~aTi~ovTal ~ETa~u TWV ~EPWV 4 auAaKE~. OTTWe; <paivETal O'TO IXE610 

No 1 (lTapavpaq>oe; 9.2.1), 0'11e; olToIEe; O'UVKpaTouvTal 014 ravuojJEvOIlT6Aoi TOU IK. 

01 0'lay6vEe; Sa O'uYKpaTOuv TOUe; 4 Tavu6lJEVOU~ lToAou~ 0'10 O'<PIYKT~pa jJEXPI TouAaXIO'TOV TIe; 

i5uva~EIe; TOvUO'I")e; TWV TEAEUTaiwv lTOU lTp06laYpO<povral O'1I")V lTapaypa<po 5.4 TI")e; 

lTapouO'ae;. xwpfe; va lTPOKaAOUV aO'uv~e,O'1'1 <peopa 0'11") ~6vwO'~ TOU~. 


H O'uVKpaTI")O''1 TWV Tavuo~EvWV lT6Awv O'TIe; auAaKEe; TWV 0'Iav6vwv ea yivETal w~ E~~e;: 


- MEO'w T'1e; 6Ia~6p<pwO''1e; TWV auAaKwv TWV O'lavovwv (KaTaM'1A'1 piKVWO"1 T'1~ ElTI<pavElae; 
TOU~ KAlT) 

- MEO'W TI")e; O'UO'<pI~I")e; TWV O'layovwv jJE TOUe; KoxAiEe; O'UO'<pI~I")e; 
- MEO'W AEIToupylae; TWV O'Iay6vwv we; O'<pI")VWV (~IKp~ ~ETaT6lT1O'I") TWV 0'Iay6vwv lTpOe; TI")V 

lTAEUpa TOU Tavu6jJEvOU KaAw6iou KaTa T'1V avclA'14J1") TWV <popTiwv). 

H EiO'060e; TWV TavuojJEvWV lT6Awv 0'11e; auAaKE~ TWV 0'Iav6vwv ea lTprnEI va ViVETOI 
EUxEpWe;. ~E T'1V aTToKoxAiwO''1 TWV KoXAIWV O'UO'<PI~'1~. ElTITpElTETal '1 TOlTOeEr'1O''1 
O'uO'T~jJaTOC; EAaTl")plwv 0'10 EO'WTEPIKO TWV 0'Iav6vwv '1 olTola va ulTo[3o'180 TI")V 
alTO~aKpuvO'I") TWV jJEPWV TWV O'layovwv jJETa~u TOU~ WO'1E va 6IEUKoAuv£Tal I") EIO'aywy~ 
E~aywv~ TOU KaAw610u. 
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01 alay6vE~ 9a Elval KaTaaKEUaal.ltVE~ arr6 auv9uIK6 UAIK6. av9EKTIK6 aTI~ TTEPI~OVT1Kt~ 

ETTI15poaEI~ (tK9Eafl aE UTTEPIW15fl aKTlvol3oAia, aE 1310l.lflxaVlKr; pUTTavafl. aE Ka9aAarWatl~. 

aE uqJflAt~ r; xalJflAt~ 9Epl.IOKpaaiE~ KATT). Ka9w~ Kal aE ETTI15poaEI~ TTOU TTPOEPXOvral arr6 Tfl 

AEIToupyta TOU KaAw15iou (9tpl.lavar; TOU A6yw c:popTiaEWV KATT) Kal 9a TTprnEI va E~aac:pai.i(EI 


a~16TT1arfl 1.16vWafl I.IETa~U TWV TT6AWV TOU KaAw15iou Kal TWV I.IETaAIKWV IJEPWV TOU ac:pIYKTr;pa 

KOTW arr6 TI~ aUV9r;KE~ aUTt~. 


TI~ TTaparrovw 11516TflTE~ 9a TTptTTEI va txouVKal TUX6v oMa I.ItPfl TOU a<pIYKTr;pa 

KaTaaKEUaal.lEVa arr6 auv9ETIK6 UAIK6 (TT.X. KEc:paAt~ TTEPIKOXAiwv). 

napaKOTW 15ivETal tva~ KaTOAOyo~ (l.Ifl 15EaI.lEUTIK6~ yla TOV KaTaaKEuaarr;) I.IE TI~ EI.ITTOPIKt~ 

OVOl.laaiE~ auv9ETIKWV UAIKWV Yla Ta OTTOta UTTOPXOUV Ev15d~EI~ IKaVOTTOlflTIKr;~ 


aUI.ITTEpl<POpO~ at KaTaaKEut~ alay6vwv auac:pl~fl~: 


- POLYSTYRENE SUPER CHOCK 
- HOSTAFORM 
- ASS 
- ASS I CHARGE DE VERRE 
- POLYACETYL 

5.1.3. KOXAiEC auaq?ltnc 

01 KOXAiE~ auac:pl~fl~ Kal Ta TTEPIK6XAIO TOU~ 9a Elval arr6 TO i15IO UAIK6 (XQAul3a~) Kal 9a 

q>tpouv Tflv i15la ETTlqJEu15apyupwafl Kal XPWI.IIKr; KaTEpyaala I.IE TOU~ I3paxiovE~ (I3A. TTapoyp. 

5.2.1), aMo I.IE TTOXO~ ETTlqJEu15apyupwafl~ aUIJc:pwvo I.IE TOV TTivaKa I Tfl~ XK 11.021 

10.03.1988. 

Ta TTEPIK6XAIa 9a £Ivai EAEVX6I.1EVfl~ oplaKri~ POTTri~ auac:pl~fl~ I.Itaw 15I1TAr;~ KEq>aAr;~ 

E~aywVlKr;~ 15laTOI.lr;~. H lJia KE<paAr; Sa dval arrOKOTTT61.1EVfl Kal Sa XPflall.lOTTolEiTal KaTo Tflv 

TOTT09tTflafl TOU ac:pIYKTr;pa. EVW fl 15EuTEPfl KEc:pai.ri Sa XPflalIJOTTolEiTal at TTEpiTTTwafl TuX6v 

a1TOaUVaPIJOA6Yflafl~. To OVW Kal KOTW 6pl0 Tfl~ pOTTr;~ arroKOTTr;~ Tfl~ aTTOKOTTT6IJEVfl~ 

KECflaAr;~ 9a 15flAwvETal arr6 TOU~ KaTaaKEuaaTt~. 


o ac:pIYKTr;pa~ TtplJaTO~ 9a dVaI Ec:po15laal.ltvo~ IJE KaTaMflAfl 15loTa~fl Yla Tflv arroc:puyr; Tfl~ 
xaAopwafl~ TWV TTEPIKOXAiWV TWV KOxAIWV. 

5.2. MtYESOC 

To IJtYE90~ TOU aq>IYKTr;pa TtplJaTO~ TTOU TUTToTTolEiTallJE Tflv TTapouaa Tn ElVal: 

MtYE90~ 120 mm 2 	 na TOV TEp~aTlalJ6 TOU aUVEaTpalJl.IEVOU KaAw15iou XT 
4x120 mm AI + 25 mm 2 AI aUToc:pEp6IJEVOU TlITTOU 
KaTaaKEUaalJEvOu aUIJ<pwva IJE Tflv Tn ft.MKAA-211/29.05.97 
(r; Tflv TEAEuTaia TPOTToTToiflafl TOU HD 626 - 4N) 

5.3. rEVIKn aTTaiTnon KaTaOKtUaaTlKWV UAIKWV 

To aUVOAO TWV XPflall.lOTTOIOUIJEVWV UAIKWV 9a dval KaToMflAfl~ ETTIAoyr;~ W~ TTPO~ TI~ 
<puaIKt~ Kal X"IJIKt~ 11516TflTE~ KOI lSlaaTaaEI~ Yla TflV a~16TTlaTfl AEIToupyia TOU ac:pIYKTr;pa aTl~ 
auv9riKE~ TTOU TTpoj3AtTTETal va EIJCflavi(oVTal aro 15iKTUO KOI TO mplj3oMov aUTou (IJEYlaTE~ 
auvExEi~ c:popTiaEI~, UTTEPEvTOatl~, OIJEOfl tK9Eafl aTOV riAlo/umplwlSfl aKTlvoj3oAia, KOVIOPT6~, 
aMJTI,l3lol.lflxavlKri pUTTavafl. uypaaia. xalJflAt~ 9EPIJOKpaaiE~ KATT). 

5.4. AlTalTljoEIc; lilcIDKEIac (wnc 

o ac:pIYKTr;pa~ TtplJaT~ TTptrrEI va AEITOUPYEi IKavoTTolflT1KO Yla XP6vo TTaparrArialo IJE T'1 
lSlopKEla ~wr;~ TWV aUVEaTpalJlJEVWV KaAw15iwv XT (EKTII.IOTal at 35 xp6vla TTEpiTTOU). 
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Συμπλήρωμα Νο 1/20.06.2013 
της Τεχνικής Περιγραφής ∆ΚΣ∆-289/03.2004 

«ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΧΤ» 

 
 
 
 
 
 
 
Με το παρόν Συμπλήρωμα, αντικαθίστανται οι πίνακες 3 και 4 του Παραρτήματος Νο 1 της 
Τεχνικής Περιγραφής ∆ΚΣ∆-289/03.2004 με τους συνημμένους πίνακες 3 και 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα :  
 2 πίνακες 



            
 

 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

ΠΛΗΘΟΣ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ: 

                           - ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ, ΑΠΟΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ   
                             ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑ 
                            - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
                            - ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ  
                            - ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ 
 

    

Τύπος Μέγεθος Πλήθος Α/Α ∆ιατομή και υλικό αγωγού 
συνδετήρα  δοκιμίων δοκιμίου πόλου στη θέση: 

    Κύριας γραμμής ∆ευτερεύουσας 
γραμμής 

      

1 120 mm2 / 50 - 120 mm2 2 1 120 mm2 Al 50 mm2 Cu 

   2 120 mm2 Al 120 mm2 Al 

1 70 mm2 / 50 - 70 mm2 4 1 70 mm2 Al 50 mm2 Cu 

   2 70 mm2 Al 70 mm2 Al 

   3 54,6 mm2 AAAC 50 mm2 Cu 

   4 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC 

2 120 mm2 / 16 - 35 mm2 2 1 120 mm2 Al 16 mm2 Cu 

   2 120 mm2 Al 35 mm2 Cu 

2 70 mm2 / 16 - 35 mm2 4 1 70 mm2 Al 16 mm2 Cu 

   2 70 mm2 Al 35 mm2 Cu 

   3 54,6 mm2 AAAC 16 mm2 Cu 

   4 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu 

3 25 mm2 / 2,5 - 25 mm2 2 1 25 mm2 Al 2,5 mm2 Cu 

   2 25 mm2 Al 25 mm2 Al 

 
 
 



 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

      
ΠΛΗΘΟΣ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
      

      
Τύπος Μέγεθος Πλήθος Α/Α ∆ιατομή και υλικό αγωγού 

συνδετήρα  δοκιμίων δοκιμίου πόλου στη θέση: 

    Κύριας γραμμής ∆ευτερεύουσας 
γραμμής 

      

1 120 mm2 / 50 - 120 mm2 2 1 120 mm2 Al 120 mm2 Al 

   2 120 mm2 Al 120 mm2 Al 

1 70 mm2 / 50 - 70 mm2 4 1 70 mm2 Al 70 mm2 Al 

   2 70 mm2 Al 70 mm2 Al 

   3 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC 

   4 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC 

2 120 mm2 / 16 - 35 mm2 2 1 120 mm2 Al 35 mm2 Cu 

   2 120 mm2 Al 35 mm2 Cu 

2 70 mm2 / 16 - 35 mm2 4 1 70 mm2 Al 35 mm2 Cu 

   2 70 mm2 Al 35 mm2 Cu 

   3 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu 

   4 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu 

3 25 mm2 / 2,5 - 25 mm2 2 1 25 mm2 Al 25 mm2 Al 

   2 25 mm2 Al 25 mm2 Al 
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′’　△HMOZIA珊IX頒P麗IE H＾里KTPImOY

A川∑工理∴1成人廿QN＆KAfA！K舌YQN AIAHOMH∑

AeI■ⅢAI　＿　EAAAE

TBXNIKH雌PIIIPAQH e′

’AVα＄C rOLC7／11／66

Ⅹ0XAIOで0母紐掘NOI HA0工

（EYAOKOXA工AI）

1．　　∑九〇五6（；：

・H噂○所αTcx出所He叫碑［鎚語合下部車で直様†軸eU単的X入し0－

で〇回高時、ノ叫＞昭で話人帥＞らしまで千U MOX人面（巾…訪印入ou・

2．　　ItVL所nepLYPC〔仰・

0品ox入LOTO冊ⅢVOL恥CL詑5㍍しきKX＆入国〇cc阿品ounpGCて年下e一

泣Uで証売り《＞α滴poLV∴てゐV DIN161う5円8時rC印的早さ博し彊こしCTSv T壷vou

申し・華痛叩・αし罷るしα壷6gLCで…高下千g畠中的YU函叩詑諭αし
丞車で60…用事VOリ・／Xe6・A一丸07年○岬か川enP6∈可vnp06し叫Pα詐TD－う
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ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

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

 

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

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

παρατηρήσεων) 

 

 

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

εξωτερικού & εσωτερικού χώρου και μονοπολικά ακροκιβώτια ΜΤ 

 

1.1. Γενική παρατήρηση 

 

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

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

ενσωματωμένους ορισμένους από τους προδιαγραφόμενους θερμοσυστελλόμενους 

σωλήνες σε έναν ενιαίο σωλήνα, ως εξής: 

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

προστασίας φάσεως ενσωματωμένους σε έναν (1) ενιαίο σωλήνα 

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

προστασίας φάσεως και γ. Στεγανοποίησης ακροδέκτη ενσωματωμένους σε έναν 

(1) ενιαίο σωλήνα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι ο ενιαίος σωλήνας να είναι 

λειτουργικά απολύτως ισοδύναμος με τους σωλήνες που ενσωματώνει. 

 

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

χώρου 

 

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

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

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

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

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

Περιγραφής ΔΚΣΔ-184/11.06.04.  

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

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

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

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

 

1.2.2. Προκειμένου οι συνθήκες πραγματοποίησης των δοκιμών θερμικού 

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

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

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

πραγματοποιούνται ως εξής: 

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

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

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

φέρει στο ένα άκρο του συμπιεσμένο ακροδέκτη χαλκού εξαγωνικής συμπίεσης, 

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

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

διμεταλλικό ακροδέκτη του μονοπολικού τερματισμού.   

 

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

 

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

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

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

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

Για τους διμεταλλικούς ακροδέκτες ισχύουν οι απαιτήσεις της πιο πάνω παραγράφου 

1.2.1. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

προϋπόθεση ότι υποβάλλεται πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και ότι το 

προσφερόμενο υλικό δεν είναι υποδεέστερο από το προδιαγραφόμενο.  

 

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

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

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

1/14.03.02 (CENELEC HD 620 – 5P). 

 

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

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

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

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

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

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

τεχνικά φυλλάδια της προσφοράς. 

 

2.4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

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

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

χαρτοκιβώτιο. 

 

2.4.2. Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα παραδίδονται συσκευασμένα σε παλέτες EU 

(«ευρωπαλέτες»). 

 

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

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

 

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

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

ελεύθερη θερμοσυστολή). Θα έχει μήκος 120 mm περίπου. 

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

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

προϋπόθεση ότι υποβάλλεται πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και ότι το 

προσφερόμενο υλικό δεν είναι υποδεέστερο από το προδιαγραφόμενο.  

 

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

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

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

1/14.03.02 (CENELEC HD 620 – 5P). 

 

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

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

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

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

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

τεχνικά φυλλάδια της προσφοράς. 

 

3.4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

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

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

χαρτοκιβώτιο. 

 

3.4.2. Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα παραδίδονται συσκευασμένα σε παλέτες EU 

(«Ευρωπαλέτες»). 

 

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

για μονοπολικό καλώδιο XLPE 1x50 mm2 - 1x95 mm2 

 

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

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

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

4.2. 

 

4.2. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Οι δοκιμές θα διεξάγονται σε καινούργια ακροκιβώτια που θα είναι 

συναρμολογημένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, με τον 

προβλεπόμενο τρόπο εγκατάστασής τους στο δίκτυο. 

 

4.2.1. Δοκιμές Τύπου (Type tests) 

 

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

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

του με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

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

των δοκιμών τύπου κατά τις τμηματικές παραδόσεις των υλικών ή ανεξάρτητα 

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

τις δοκιμές εξακολουθούν να ικανοποιούνται. 

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

αποδεκτά πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσης δοκιμών τύπου από εργαστήριο 

δοκιμών της εγκρίσεώς της. 

 

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

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

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

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

δοκιμής Dynamic short circuit, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής Examination). 

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

61442:2005. 

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

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

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

σχισμές, διατρήσεις, διασπάσεις ή ασυνέχειες. 

 

4.2.2. Δοκιμές αποδοχής (Παραλαβής) 

 

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

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

επισήμανσης, της πληρότητας και των διαστάσεων των εξαρτημάτων της 

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

της Σύμβασης. 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.2.2.2. Επόμενες τμηματικές παραλαβές υλικού 

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

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

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

παράδοσης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.3. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 4.2.1. 

 

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

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

σε παλέτες EU («ευρωπαλέτες»). 

 

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

τις διαστασιακές απαιτήσεις των σχεδίων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Είναι όμως 

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

σημασίας διαστασιακές αποκλίσεις με απαραίτητους όρους: 

 Πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 Ο τερματισμός να μην είναι υποδεέστερος από τον προδιαγραφόμενο. 

 

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

συνδέσεις μεταξύ υπογείων καλωδίων ΧΤ με συνθετική μόνωση XLPE 

 

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

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

με την επόμενη παρ. 5.2. 

 

5.2. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Οι δοκιμές θα διεξάγονται σε καινούργιες ευθείες συνδέσεις που θα είναι 

συναρμολογημένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, με τον 

προβλεπόμενο τρόπο εγκατάστασής τους στο δίκτυο. 

 

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

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

συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

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

των δοκιμών τύπου κατά τις τμηματικές παραδόσεις των υλικών ή ανεξάρτητα 

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

αυτές τις δοκιμές εξακολουθούν να ικανοποιούνται. 

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

αποδεκτά πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσης δοκιμών τύπου από εργαστήριο 

δοκιμών της εγκρίσεώς της. 

 

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

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

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

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

σύμφωνα με τον πίνακα 6a του παραπάνω Προτύπου. 

 

5.2.2. Δοκιμές αποδοχής (παραλαβής) 

 

5.2.2.1. Πρώτη τμηματική παραλαβή υλικού 

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

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

επισήμανσης, της πληρότητας και των διαστάσεων των εξαρτημάτων της 

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

της Σύμβασης. 

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

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

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

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

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

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

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

 

5.2.2.2. Επόμενες τμηματικές παραλαβές υλικού 

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

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

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

παράδοσης. 

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

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

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

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

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

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

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

μέρους ή του συνόλου των Δοκιμών Τύπου σε οποιαδήποτε τμηματική 

παραλαβή. 

 

5.3. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 5.2.1. 

 

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

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

 

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

τις διαστασιακές απαιτήσεις των σχεδίων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Είναι όμως 

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

σημασίας διαστασιακές αποκλίσεις με απαραίτητους όρους: 

 Πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 Η σύνδεση να μην είναι υποδεέστερη από την προδιαγραφόμενη. 

 

5.7. ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 

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

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

(«Ευρωπαλέτες»). 

 

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

υπογείου καλωδίου NAKBA με μόνωση χάρτου, σε υπόγειο καλώδιο 

συνθετικής μόνωσης XLPE 

 

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

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

με την επόμενη παρ. 6.2. 

 

6.2. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Οι δοκιμές θα διεξάγονται σε καινούργιες ευθείες συνδέσεις που θα είναι 

συναρμολογημένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, με τον 

προβλεπόμενο τρόπο εγκατάστασής τους στο δίκτυο. 

 

6.2.1. Δοκιμές Τύπου (Type tests) 

 

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

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

συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

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

των δοκιμών τύπου κατά τις τμηματικές παραδόσεις των υλικών ή ανεξάρτητα 

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

αυτές τις δοκιμές εξακολουθούν να ικανοποιούνται. 

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

αποδεκτά πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσης δοκιμών τύπου από εργαστήριο 

δοκιμών της εγκρίσεώς της. 

 

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

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

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

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

Προτύπου. 

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

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

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

σχισμές, διατρήσεις, διασπάσεις ή ασυνέχειες. 

 

6.2.2. Δοκιμές αποδοχής (παραλαβής) 

 

6.2.2.1. Πρώτη τμηματική παραλαβή υλικού 

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

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

επισήμανσης, της πληρότητας και των διαστάσεων των εξαρτημάτων της 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6.2.2.2. Επόμενες τμηματικές παραλαβές υλικού 

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

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

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

παράδοσης. 

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

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

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

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

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

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

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

μέρους ή του συνόλου των Δοκιμών Τύπου σε οποιαδήποτε τμηματική 

παραλαβή. 

 

6.3. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 6.2.1. 

 

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

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

 

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

 

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

τις διαστασιακές απαιτήσεις των σχεδίων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Είναι όμως 

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

σημασίας διαστασιακές αποκλίσεις με απαραίτητους όρους: 

 Πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 Η σύνδεση να μην είναι υποδεέστερη από την προδιαγραφόμενη. 

 

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

μόνωσης στις συνενώσεις συνεστραμμένων καλωδίων ΧΤ 

 

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

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

Σχεδίου GR-273B 2/2. 

 

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

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

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

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

προϋπόθεση ότι υποβάλλεται πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και ότι το 

προσφερόμενο υλικό δεν είναι υποδεέστερο από το προδιαγραφόμενο.  

 

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

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

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

προστασίας των υπόψη τερματισμών. 

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

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

αποκατάστασης της μόνωσης θα υφίσταται επιτυχώς τη δοκιμή γήρανσης σε 

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

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

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

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

που θα αποδεικνύει την αντοχή του σωλήνα στην επίδραση της ηλιακής 

ακτινοβολίας. 

 

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

Απαιτήσεων της Τεχνικής Προδιαγραφής GR-273/11.02.86. 

 

7.5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Το υλικό θα συσκευάζεται σε στροφεία των 200 m. 

 

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

 

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

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

συνθετικής μόνωσης με εναέριο δίκτυο γυμνών αγωγών Al 

 

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

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

 

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

μόνωση XLPE και συγκεντρικό ουδέτερο αγωγό, τα οποία είναι κατασκευασμένα 

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

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

 3x50 mm2 Al + 35 mm2 Cu 

 3x95 mm2 Al + 35 mm2 Cu 

 3x150 mm2 Al + 50 mm2 Cu 

 

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

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

τερματισμού). 

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

σύμφωνα με τον πίνακα 6d του παραπάνω Προτύπου. 

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

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

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

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

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

αποδεικνύει την αντοχή των τερματισμών στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

 

8.4. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 8.3. 

 

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

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

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

 

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

τις διαστασιακές απαιτήσεις των σχεδίων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Είναι όμως 

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

σημασίας διαστασιακές αποκλίσεις με απαραίτητους όρους: 

 Πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 Ο τερματισμός να μην είναι υποδεέστερος από τον προδιαγραφόμενο. 

 

 

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

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

συνθετικής μόνωσης με εναέριο δίκτυο συνεστραμμένων καλωδίων ή γυμνών 

αγωγών Cu 

 

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

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

 

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

μόνωση XLPE και συγκεντρικό ουδέτερο αγωγό, τα οποία είναι κατασκευασμένα 

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

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

 3x50 mm2 Al + 35 mm2 Cu 

 3x95 mm2 Al + 35 mm2 Cu 

 3x150 mm2 Al + 50 mm2 Cu 

 

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

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

τερματισμού). 

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

σύμφωνα με τον πίνακα 6d του παραπάνω Προτύπου. 

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

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

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

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

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

αποδεικνύει την αντοχή των τερματισμών στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

 

9.4. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 9.3. 

 

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

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

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

 

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

 

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

τις διαστασιακές απαιτήσεις των σχεδίων της Τεχνικής Προδιαγραφής. Είναι όμως 

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

σημασίας διαστασιακές αποκλίσεις με απαραίτητους όρους: 

 Πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 

 Ο τερματισμός να μην είναι υποδεέστερος από τον προδιαγραφόμενο. 

 

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

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

Προδιαγραφή GR-273/11.02.86, Μέρος Γενικών Απαιτήσεων. 

 

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

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

Το μήκος του θα είναι 55 mm περίπου. 

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

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

προϋπόθεση ότι υποβάλλεται πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και ότι το 

προσφερόμενο υλικό δεν είναι υποδεέστερο από το προδιαγραφόμενο.  

 

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

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

Συνεστραμμένων Καλωδίων ΧΤ: 

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

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

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

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

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

626–4N). 

 

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

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

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

σύμφωνα με τον πίνακα 6c του παραπάνω Προτύπου. 

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

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

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

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

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

που θα αποδεικνύει την αντοχή των επιστομίων στην επίδραση της ηλιακής 

ακτινοβολίας. 

 

10.5. Για επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προσφερόμενου 

υλικού, θα υποβάλλονται με την προσφορά τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου 

σύμφωνα με την παρ. 10.4. 

 

10.6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

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

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

χαρτοκιβώτιο. 

 

10.6.2. Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα παραδίδονται συσκευασμένα σε παλέτες EU 

(«Ευρωπαλέτες»). 

 

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

1425/Β/20.05.16. 

 

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

για υπόγεια καλώδια ΧΤ με μόνωση XLPE 

 

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

252/11.06.04: 

 

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

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

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

αντίστοιχα.»  

 

με το πιο κάτω κείμενο: 

 

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

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

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

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

σύμφωνα με τον πίνακα 6b του παραπάνω Προτύπου.» 

 
 

11.2. ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 

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

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

(«Ευρωπαλέτες»). 

 

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

 

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

& NHKBA 22 kV και καλωδίου με μόνωση XLPE 

 

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

διμεταλλικά. Στη συσκευασία κάθε τριπολικής απαρτίας σύνδεσης μετάβασης, θα 

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

 

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

παρατηρήσεων 

 

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

και χρήσης των υλικών στην Ελληνική γλώσσα. 

 

14. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ 

 

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

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

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

ΔΠΚΕ, ΔΠΝ). 

 

 

 

Συνημμένα: 

 1 πίνακας 

 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Α/Α ΚΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Α. ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΤ 

1  

Τριπολικές απαρτίες ευθειών συνδέσεων ΜΤ από 

θερμοσυστελλόμενο υλικό, για συνδέσεις υπογείων καλωδίων 

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

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

213/11.06.04, αποτελούμενες από: 

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

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

φάσεων. 

2  

Τριπολικές απαρτίες ευθειών συνδέσεων μετάβασης ΜΤ από 

θερμοσυστελλόμενο υλικό, για συνδέσεις μεταξύ υπογείων 

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

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

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

Περιγραφής ΔΚΣΔ-213/11.06.04, αποτελούμενες από: 

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

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

φάσεων. 

2γ 4320008009 Τριπολικό επιστόμιο για το καλώδιο χάρτου. 

3  

Τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ εξωτερικού χώρου, 

ενισχυμένης μόνωσης, από θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση 

σε υπόγεια καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 

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

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

Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων, αποτελούμενες από: 

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

3β 4320007923 Ακροδέκτη γείωσης αγωγού γης AL 25 mm2. 

4  

Τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ εξωτερικού χώρου, 

κανονικής μόνωσης, από θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση 

σε υπόγεια καλώδια συνθετικής μόνωσης (XLPE) με διατομή 

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

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

Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων, αποτελούμενες από: 

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

4β 4320007923 Ακροδέκτη γείωσης αγωγού γης AL 25 mm2. 

5 4320006177 

Ακροκιβώτιο μονοπολικό θερμοσυστελλόμενο για συνεστραμμένα 

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

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

παρ. 1.1 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

6 4320008435 

Ακροκιβώτιο μονοπολικό θερμοσυστελλόμενο για συνεστραμμένα 

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

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

παρ. 1.1 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

7 4320008447 

Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ 40/20 mm στεγανοποίησης 

άκρου φάσεως για συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x50 mm2 Al + 

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

Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 



 

 

8 4320008459 

Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο Φ 50/30 mm στεγανοποίησης 

άκρου φάσεως για συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x150 mm2 Al + 

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

Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

9  

Τριπολικές απαρτίες τερματισμών ΜΤ εσωτερικού χώρου, από 

θερμοσυστελλόμενο υλικό, για χρήση σε υπόγεια καλώδια 

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

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

την παρ. 1 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων, αποτελούμενες από: 

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

9β 4320007923 Ακροδέκτης γείωσης αγωγού γης AL 25 mm2. 

10 4320006311 

Ακροκιβώτιο θερμοσυστελλόμενο 20 kV, εσωτερικού χώρου, για 

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

τις παρ. 1.1 και 4 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

11 4320006189 

Ευθύς σύνδεσμος μονοπολικός θερμοσυστελλόμενος για 

συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x50 mm2 Al + 50 mm2 St 

θωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 

ΔΚΣΔ-160/02.08.04. 

12 4320008460 

Ευθύς σύνδεσμος μονοπολικός θερμοσυστελλόμενος για 

συνεστραμμένα καλώδια ΜΤ 3x150 mm2 Al + 50 mm2 St 

θωρακισμένου τύπου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 

ΔΚΣΔ-160/02.08.04. 

Β. ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΤ 

13 4320007029 

Ευθείες συνδέσεις από θερμοσυστελλόμενο υλικό για συνδέσεις 

μεταξύ υπογείων καλωδίων ΧΤ με συνθετική μόνωση XLPE, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων 

για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

14 4320005793 

Ευθεία σύνδεση θερμοσυστελλόμενη μετάβασης ΧΤ υπογείου 

καλωδίου NAKBA με μόνωση χάρτου, σε υπόγειο καλώδιο 

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

Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων. 

15 4320006104 

Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας αποκατάστασης της μόνωσης στις 

συνενώσεις συνεστραμμένων καλωδίων ΧΤ, σύμφωνα με την 

παρ. 7 του του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

16 4320005392 

Τερματισμοί από θερμοσυστελλόμενο υλικό προοριζόμενοι για 

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

συνθετικής μόνωσης με εναέριο δίκτυο γυμνών αγωγών Al, 

σύμφωνα με την παρ. 8 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων 

για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

17 4320007078 

Τερματισμοί από θερμοσυστελλόμενο υλικό προοριζόμενοι για 

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

συνθετικής μόνωσης με εναέριο δίκτυο συνεστραμμένων 

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

Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων. 

18 4320006153 

Θερμοσυστελλόμενο επιστόμιο σφράγισης των άκρων των 

συνεστραμμένων καλωδίων ΧΤ σύμφωνα με την παρ. 10 του 

Φύλλου 1 του Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για 

Θερμοσυστελλόμενα Υλικά Καλωδίων. 

19 4320008794 

Σύνδεσμοι διακλάδωσης από θερμοσυστελλόμενο υλικό για 

υπόγεια καλώδια ΧΤ με μόνωση XLPE, σύμφωνα με την Τεχνική 

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



 

 

Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων. 

Γ.  ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΤ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ 

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

20  

Σύνδεσμος μετάβασης καλωδίου χάρτου NKBA 6,6 kV και 

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

Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων, αποτελούμενος από: 

20α 4320009117 

Τριπολική απαρτία σύνδεσης μετάβασης καλωδίου χάρτου NKBA 

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

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-361/23.07.12. 

20β 4300021934 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 70 mm2 Cu και αγωγού φάσης 

καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 

20γ 4300021930 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 95 mm2 Cu και αγωγού φάσης 

καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 

20δ 4300021931 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 120 mm2 Cu και αγωγού 

φάσης καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 

20ε 4300021937 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 140 mm2 Cu και αγωγού 

φάσης καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 

20στ 4300021932 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 240 mm2 Cu και αγωγού 

φάσης καλωδίου XLPE διατομής 240 mm2 Al. 

21  

Σύνδεσμος μετάβασης καλωδίου χάρτου NHKBA 22 kV και 

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

Φύλλου Τεχνικών Παρατηρήσεων για Θερμοσυστελλόμενα Υλικά 

Καλωδίων, αποτελούμενος από: 

21α 4320009129 

Τριπολική απαρτία σύνδεσης μετάβασης καλωδίου χάρτου NHKBA 

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

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-361/23.07.12. 

21β 4300021933 

Διμεταλλικό χιτώνιο βαθιάς συμπίεσης για σύνδεση αγωγού 

φάσης καλωδίου χάρτου διατομής 240 mm2 Cu και αγωγού 

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

ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

(A.T. 3376 έως και 3383) 

 

 

1. Τεχνικές Παρατηρήσεις που αφορούν υπόγεια χυτοσιδηρά κιβώτια ζεύξης 

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

(A.T. 3376 και 3377) 

 

 

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

286/01.03.04, μεγέθους 3 (630Α). 

 

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

παρακάτω: 

 
2.9  Επισήμανση των φάσεων 

 

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

εξής διαδοχή: 

 

 Χρώμα Σύμβολο 

ουδέτερος : μπλε Ν 

1η φάση : καφέ 1 

2η φάση : μαύρο 2 

3η φάση : γκρι 3 

 

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

διηλεκτρική αντοχή των μονωτικών υλικών. 

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

καλύμματος. 

 

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

(συμπεριλαμβανομένων και των προεκταμάτων στερεώσεως του καλύμματος): 

 

Κάλυμμα κιβωτίου  

 δύο διευθύνσεων τεσσάρων 

διευθύνσεων 

μέγιστο εξωτερικό πλάτος:  370 mm 680 mm 

μέγιστο εξωτερικό μήκος:  510 mm 740 mm 

 

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

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

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

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

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

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

κατάλληλο υλικό του οποίου η χρήση δεν υπόκειται σε περιορισμούς για 

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

δηλώνεται στην τεχνική προσφορά (είδος υλικού, διαστάσεις).   

 

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

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

πάχους 1 mm και καταλλήλου μήκους. 

 

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

αναφερόμενα στις αντίστοιχες παραγράφους της Προδιαγραφής) σύμφωνα με τις εξής 

Προδιαγραφές: 

ΧΚ 11.02/10.3.88 (επιψευδαργύρωση εν θερμώ) 

ΧΚ 11.01/11.11.87 (ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση) 

ΧΚ 11.04/10.3.88 (ηλεκτρολυτική επικασσιτέρωση)   

 

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

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

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

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

ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ) αντίστοιχα. 

 

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

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

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

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

 

1.10 Στο λευκοσιδηρό κιβώτιο συσκευασίας της μονωτικής μάζας εκτός της πινακίδας 

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

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

Ασφαλείας Υλικού. 

 

 

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

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

(A.T. 3378 και 3379) 

 

 

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

την παρακάτω: 

 
5.4  Επισήμανση των φάσεων 

 

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

εξής διαδοχή: 

 

 Χρώμα Σύμβολο 

ουδέτερος : μπλε Ν 
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1η φάση : καφέ 1 

2η φάση : μαύρο 2 

3η φάση : γκρι 3 

 

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

διηλεκτρική αντοχή των μονωτικών υλικών. 

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

καλύμματος. 

 

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

(συμπεριλαμβανομένων και των προεκταμάτων στερεώσεως του καλύμματος): 

 

Κάλυμμα κιβωτίου  

 δύο διευθύνσεων τεσσάρων 

διευθύνσεων 

μέγιστο εξωτερικό πλάτος:  370 mm 680 mm 

μέγιστο εξωτερικό μήκος:  510 mm 740 mm 

 

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

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

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

 

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

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

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

εξασφαλίζεται η μηχανική της αντοχή και με τη ενδεδειγμένη περιεκτικότητα σε 

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

κάτω μέρος και 23 mm στο επάνω. 

 

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

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

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

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

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

Λαβές ανάρτησης από άλλο υλικό ισοδύναμης αντοχής μπορούν να γίνουν αποδεκτές 

κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης. 

 

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

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

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

 

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

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

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

Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού. 

 

 

3. Τεχνικές Παρατηρήσεις που αφορούν καλύμματα φρεατίου του πεζοδρομίου 

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

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

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

 

Πλαίσιο καλύμματος φρεατίου κιβώτιου 

 δύο διευθύνσεων τεσσάρων 

διευθύνσεων 

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

μήκος εσωτερικού ανοίγματος: 560 - 600 mm 800 mm 

 

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

(συμπεριλαμβανομένων και των προεκταμάτων στερεώσεως του καλύμματος) 

τουλάχιστον κατά 5cm. 

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

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

και δεν θα φέρει κενά. 

 

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

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

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

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

400, ανάλογα με το κάλυμμα.  

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

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

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

με ευκολία. 

 

100 ο -110 ο 

ΣΧΕΔΙΟ 1

100 ο -110 ο 

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

τέσσερεις γωνίες καθώς και στα μέσα των μεγάλων πλευρών αυτού.  

 

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

στοιχεία: 

 Σήμα «ΔΕΗ» 

 Επισήμανση  «ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ» 

 Επωνυμία ή σήμα κατασκευαστή 

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

 Σήμα πιστότητας “CE” με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 



 

 
 

ΦΥΛΛΟ 1-70 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Εξαρτήµατα συνεστραµµένου καλωδίου 3x70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 
mm2 Al αναρτηµένου τύπου (KY 4300017305, 4300017317, 4300018590, 
4300018607, 4300018620) 

 
1. Για τον σφιγκτήρα ανάρτησης µε ΚΥ 4300017305 
 
1.1. Η συσκευασία των υλικών θα γίνεται σε ανθεκτικά σκελετοκιβώτια (από ξύλο), όπως 

προβλέπεται από την παράγρ. 8 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-335/10.11.09, είτε 
σε άλλα ξύλινα κιβώτια που παρέχουν ισοδύναµη προστασία των συσκευασµένων 
υλικών. 

 
1.2. Οι δοκιµές τύπου θα πραγµατοποιηθούν εναλλακτικά είτε σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-335/10.11.09 είτε σύµφωνα µε την προγενέστερη 
Προδιαγραφή GR-278/Μέρος ΙΙ/31.03.86 και τα συµπληρώµατα αυτής Νο 
1/21.07.86, Νο 2/29.08.86 και Νο 3/27.03.91, ανάλογα µε σχετική δήλωση του 
προµηθευτή στην τεχνική προσφορά του. 

 
1.3. Διαγράφεται η φράση της παρ. 5.1.7 της Τεχνικής περιγραφής ΔΚΣΔ-335/10.11.09 

«Για τις ανάγκες του δικτύου της ΔΕΗ, η απαίτηση για το φορτίο εκείνο µέχρι το 
οποίο δεν πρέπει να παρατηρείται ολίσθηση είναι 800Ν.» 

 
1.4. Το  υλικό  θα  φέρει σήµανση «CE» σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ΦΕΚ 

1425/Β/20.05.2016). 
 

2. Για τον σφιγκτήρα τέρµατος µε ΚΥ 4300017317 
 
2.1. Η συσκευασία των υλικών θα γίνεται σε ανθεκτικά σκελετοκιβώτια (από ξύλο), όπως 

προβλέπεται από την παράγρ. 8 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-336/10.11.09, είτε 
σε άλλα ξύλινα κιβώτια που παρέχουν ισοδύναµη προστασία των συσκευασµένων 
υλικών. 

 
2.2. Οι δοκιµές τύπου θα πραγµατοποιηθούν εναλλακτικά είτε σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ-336/10.11.09 είτε σύµφωνα µε την προγενέστερη 
Προδιαγραφή GR-325/31.03.86 και τα συµπληρώµατα αυτής Νο 1/21.07.86, Νο 
2/29.08.86 και Νο 3/27.03.91 καθώς και την Τεχνική Παρατήρηση για την 
Προδιαγραφή GR-325, ανάλογα µε σχετική δήλωση του προµηθευτή στην τεχνική 
προσφορά του. 

 
2.3. Το µήκος του βραχίονα πρόσδεσης θα είναι κατάλληλο ώστε η απόσταση µεταξύ της 

άκρης των σιαγόνων σύσφιξης και του άκρου του βραχίονα πρόσδεσης να είναι 
τουλάχιστον 250 mm (βλ. σχέδιο 1 της ΤΠ ΔΚΣΔ-336/10.11.09), ώστε να 
εξασφαλίζεται επαρκής ακτίνα καµπυλότητας για το καλώδιο που εξέρχεται από το 
σφιγκτήρα, ανεξάρτητα από το αν γίνεται χρήση ξεχωριστού εξαρτήµατος πρόσδεσης 
µεταξύ βραχίονα πρόσδεσης και κρίκου ανάρτησης ή όχι. 

 
2.4. Ο σφιγκτήρας τέρµατος, εφόσον περιλαµβάνει ανοξείδωτους βραχίονες πρόσδεσης, 

θα παραδίδεται µαζί µε το εξάρτηµα πρόσδεσης (“ναυτικό κλειδί”) του συνηµµένου 
Σχεδίου 1, το οποίο θα τοποθετείται στο άκρο των βραχιόνων πρόσδεσης. Η περόνη 
ασφαλείας θα έχει αντοχή σε διάτµηση τουλάχιστον 300 daN και θα ελέγχεται µε τη 
δοκιµή της παρ. 6.1.2.7 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-288/03.2004. Ο 
σφιγκτήρας τέρµατος θα υπόκειται στις προδιαγραφόµενες δοκιµές µαζί µε το υπόψη 
εξάρτηµα πρόσδεσης. 

 



 

 
 

2.5. Το  υλικό  θα  φέρει σήµανση «CE» σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ΦΕΚ 
1425/Β/20.05.2016). 

 
3. Για τους συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών µε ΚΥ 4300018590, 

4300018607, 4300018620 
 
3.1. Τα  υλικά  θα  φέρουν σήµανση «CE» σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ΦΕΚ 

1425/Β/20.05.2016). 
 
3.2. Τα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (Χ) στα οποία συσκευάζονται τα χαρτονένια κουτιά 

(Χ.Κ.), σύµφωνα µε την παράγρ. 7.1 της Προδιαγραφής, θα έχουν µέγιστο µεικτό 
βάρος 25 kg. Στα κιβώτια συσκευασίας των συνδετήρων θα περιλαµβάνονται οδηγίες 
εγκατάστασης και συντήρησης των συνδετήρων, στην Ελληνική γλώσσα. 
Τα παραπάνω ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (Χ) θα παραδίδονται συσκευασµένα σε 
παλέτες EU («Ευρωπαλέτες»), µε το συνολικό βάρος κάθε παλέτας να µην 
υπερβαίνει τα 550 kg. 

 
3.3. Οι συνδετήρες θα παραδίδονται µε πλήρη ποσότητα ουδέτερου γράσου, ώστε να 

γεµίζει εντελώς το σύνολο Μονωτικό Περίβληµα + Συνδετήρας. 
Επιπλέον, θα παραδίδεται πρόσθετη ποσότητα γράσου ως εξής: Σε κάθε ανθεκτικό 
χαρτοκιβώτιο (Χ) συσκευασίας των συνδετήρων, σύµφωνα µε την πιο πάνω παράγρ. 
2.2, θα περιέχεται η ποσότητα ουδέτερου γράσου που απαιτείται για την πλήρη 
αναπλήρωση του γράσου στο σύνολο των συνδετήρων που συσκευάζονται στο 
ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο (Χ). Η παραπάνω πρόσθετη ποσότητα γράσου θα 
παραδίδεται σε ένα ή περισσότερα σωληνάρια ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία 
εγκρίσεως ΔΕΔΕΗΕ ΑΕ.» 

 
3.4. Οι δοκιµές τύπου θα πραγµατοποιούνται εναλλακτικά είτε σύµφωνα µε την 

Προδιαγραφή GR-324/24.07.86 και τα συµπληρώµατά της Νο 1/24.07.86, Νο 
2/03.11.88 και Νο 3/27.03.91 είτε σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50483-
4:2009, για συνδετήρες κλάσης 2, ανάλογα µε σχετική δήλωση του προµηθευτή 
στην τεχνική προσφορά του. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που οι δοκιµές πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την 
Προδιαγραφή GR-324/24.07.86, θα πραγµατοποιηθούν διερευνητικά (είτε στο ΚΔΕΠ 
είτε σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο), δοκιµές τύπου σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009, για συνδετήρες κλάσης 2.  
Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθούν οι δοκιµές σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα 
1 και µε τις πιο κάτω παρατηρήσεις. 
- Η σειρά των δοκιµών και το απαιτούµενο πλήθος δοκιµίων θα είναι σύµφωνα µε 
τον πίνακα Β.5 του Annex Β του ΕΛΟΤ EN 50483-1:2009. 

- Για τους συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών µε ΚΥ 4300018590 και 
4300018607, οι δοκιµές µε α/α 1 έως και 4 του πίνακα 1, θα πραγµατοποιηθούν 
και για σύνδεση στη θέση κύριας γραµµής ουδέτερου αγωγού 54,6 mm2 AAAC. 

- Τα ελάχιστα φορτία θραύσης (MBL) των αγωγών των συνεστραµµένων καλωδίων 
που απαιτούνται για τη δοκιµή µε α/α 4 του πίνακα 1 δίνονται στη Προδιαγραφή 
GR-324/24.07.86. 

- Η δοκιµή µε α/α 5 του πίνακα 1 θα γίνεται για εφελκυστικό φορτίο 1 kN. 
 
 
Συνηµµένα : 
- 1 πίνακας 
- 1 σχέδιο 
 
 
 
 
 



 

 
 

SHEET 1-70 
 

TECHNICAL NOTES 
 

Accessories for bundled cables with neutral messenger 3x70 mm2 Al + 54,6 
mm2 AAAC + 25 mm2 Al (material codes 4300017305, 4300017317, 
4300018590, 4300018607, 4300018620) 

 
1. For the suspension clamp with material code 4300017305 
 
1.1. Materials shall be packed in resistant crates (wooden), as mentioned in par. 8 of 

the Technical Description ΔΚΣΔ-335/10.11.09 or in other wooden boxes which 
provide equivalent protection of the packed materials.    

 
1.2. Type tests shall be performed alternatively, according either to in force Technical 

Description ΔΚΣΔ-335/10.11.09 or according to the previous Specification GR-
278/Part II/31.03.86 and its amendments Νο 1/21.07.86, Νο 2/29.08.86 and Νο 
3/27.03.91, according to the supplier’s relevant statement in their technical offer. 

 
1.3. The phrase of par. 5.1.7 of Technical Description ΔΚΣΔ-335/10.11.09 “For the 

needs of PPC network, requirement for the load up to which slippage is not 
observed shall be 800 N” is withdrawn. 

 
1.4. The material shall have the «CE» marking, according to current legislation 

(Government Gazette 1425/Β/20.05.2016). 
 
2. For the tension clamp with material code 4300017317 
 
2.1. Materials shall be packed in resistant crates (wooden), as mentioned in par. 8 of 

the Technical Description ΔΚΣΔ-336/10.11.09 or in other wooden boxes which 
provide equivalent protection of the packed materials.    

 
2.2. Type tests shall be performed alternatively, according either to the, in force, 

Technical Description ΔΚΣΔ-336/10.11.09 or to the previous Specification GR-
325/31.03.86 and its amendments Νο 1/21.07.86, Νο 2/29.08.86,  Νο 3/27.03.91 
and the technical note for the Specification GR-325, according to the supplier’s 
relevant statement in their technical offer. 

 
2.3. The length of the fastening strap shall be suitable so that the distance between the 

end of the wedges and the end of the fastening strap end shall be 250 mm 
minimum (see drawing 1 of TD ΔΚΣΔ-336/10.11.09), in order to ensure adequate 
bending radius for the cable which comes out of the clamp, regardless of the use or 
not of an independent fastening accessory between the fastening strap and the 
fastening ring. 

 
2.4. The tension clamp, if it includes stainless steel fastening arms, shall be delivered 

together with the fastening attachment (“nautical key”) of the attached Drawing 1, 
which shall be mounted at the end of the fastening arms. The safety pin (“R” clip) 
shall have a shearing strength of 300 daN min, which shall be checked by the test 
of par. 6.1.2.7 of Technical Description DKSD-288/03.2004. Tension clamp shall be 
subjected to the specified tests along with the above fastening attachment. 

 
2.5. The material shall have the «CE» marking, according to current legislation 

(Government Gazette 1425/Β/20.05.2016). 
 
 
 
 



 

 
 

3. For branch & service connectors with material codes 4300018590, 
4300018607, 4300018620 

 
3.1. The materials shall have the «CE» marking, according to current legislation 

(Government Gazette 1425/Β/20.05.2016). 
 
3.2. Resistant carton boxes (X) in which the carton boxes (X.K.) are packaged according 

to par. 7.1 of the Specification shall have maximum gross weight equal to 25 kg. 
Packaging boxes shall include an installation and maintenance guide for the 
connectors, in Greek language. 
The above resistant carton boxes (X) will be delivered packed in EU pallets 
(«Europallets"), with the total weight of each pallet not exceeding 550 kg. 
 

3.3. Connectors shall be delivered with full quantity of neutral grease in such a way that 
the set of the insulating enclosure and the connector is completely filled.   
Furthermore, additional quantity of grease shall be delivered as follows: In every 
resistant carton box (X) for the packaging of the connectors according to the above 
par. 2.2, the required quantity of neutral grease for the complete replacement of 
grease in the total number of connectors packaged in the carton box (X) shall be 
delivered. The additional quantity of grease shall be delivered in one or more tubes 
or in other packaging of HEDNO SA’s approval. 

 
3.4. Type tests shall be performed alternatively, according either to PPC Specification 

GR-324/24.07.86 and its amendments Νο 1/24.07.86, Νο 2/03.11.88 and Νο 
3/27.03.91 or to ELOT Norm EN 50483-4:2009, for connectors of class 2, according 
to the supplier’s relevant statement in their technical offer. 
In case that tests are performed according to the above Specification, type tests 
according to ELOT Norm EN 50483-4:2009, for connectors of class 2, shall be 
additionally performed for experimental purposes (at PPC’s laboratory: KDEP or at 
any other recognized laboratory). Specifically, tests according to the attached table 
1 shall be performed with the following notes: 
- Tests sequence and required number of specimens shall be in accordance with 

table B.5. of Annex Β of ΕLOT EN 50483-1:2009 
- For items branch and service connectors with material codes 4300018590 and 

4300018607, tests 1 to 4 of table 1, shall be additionally performed with 
connection of neutral conductor 54,6 mm2 AAAC, in the main line point. 

- Minimum failing loads (MBL) of conductors of bundled cables which are required 
for test 4 of table 1 are given in Specification GR-324/24.07.86. 

- Test 5 of table 1 shall be performed for tension load of 1 kN. 
 
 
Attached: 
- 1 table 
- 1 drawing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΣΚ 3x70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al 
(ΚΥ 4300018590, 4300018607, 4300018620) 

 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
1 Δοκιµή συναρµολόγησης σε χαµηλή 

θερµοκρασία 
(Low temperature assembly test) 

ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009 8.1.4 

2 Δοκιµή λειτουργίας αποκοπτόµενης κεφαλής 
(Shear head function test) 

ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009 8.1.2.4 

3 Δοκιµή σύσφιξης του κοχλία του συνδετήρα 
(Connector bolt tightening test) 

ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009 8.1.2.3 

4 Δοκιµή για τη µηχανική βλάβη στον κύριο 
αγωγό 
(Test for mechanical damage to the main 
conductor) 

ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009 8.1.2.1 

5 Δοκιµή εξαγωγής του καλωδίου παροχής 
(Branch cable pull-out test) 
Σηµείωση: Η δοκιµή θα πραγµατοποιείται 
τόσο µε µονωµένο αγωγό φάσης καλωδίου 
παροχής όσο και µε λεπτοπολύκλωνο 
ουδέτερο καλωδίου παροχής, όπως 
περιγράφεται στην παρ. 6.1.2.2 III της 
Προδιαγραφής GR-324/24.07.86 

ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009 8.1.2.2 

6 Δοκιµή ηλεκτρικής γήρανσης 
(Electrical ageing test) 

ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009 8.1.6 

7 Δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής στον αέρα 
(Μέδοδος 1 ή 2) 
(Dielectrical voltage test in air - Method 1 
or 2) 

ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009 8.1.3.1.3.2 

8 Δοκιµή υδατοστεγανότητας 
(Water tightness test) 

ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009 8.1.3.2 

9 Δοκιµή κλιµατιστικής γήρανσης 
(Climatic ageing test) 

ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009 8.1.5.2.3.1 

10 Δοκιµή διάβρωσης σε αλατονέφωση 
(Salt mist test) 

ΕΛΟΤ EN 50483-4:2009 8.1.5.1.3.1 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

TABLE 1 
 

TYPE TESTS ON BRANCH & SERVICE CONNECTORS FOR  
AERIAL BUNDLED CABLES 3x70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al 

(MATERIAL CODES 4300018590, 4300018607, 4300018620) 
 
 
Α/Α TEST NORM  PARAGRAPH  
1 Low temperature assembly test ΕΛΟΤ EN 50483-

4:2009 
8.1.4 

2 Shear head function test ΕΛΟΤ EN 50483-
4:2009 

8.1.2.4 

3 Connector bolt tightening test ΕΛΟΤ EN 50483-
4:2009 

8.1.2.3 

4 Test for mechanical damage to the main 
conductor 

ΕΛΟΤ EN 50483-
4:2009 

8.1.2.1 

5 Branch cable pull-out test 
Note: Test shall be performed with the 
insulated phase conductor of the service 
cable as well as with the thin stranded 
neutral conductor of the service cable, as 
specified in par. 6.1.2.2 III of Specification 
GR-324/24.07.86.  

ΕΛΟΤ EN 50483-
4:2009 

8.1.2.2 

6 Electrical ageing test ΕΛΟΤ EN 50483-
4:2009 

8.1.6 

7 Dielectrical voltage test in air - Method 1 or 
2 

ΕΛΟΤ EN 50483-
4:2009 

8.1.3.1.3.2 

8 Water tightness test ΕΛΟΤ EN 50483-
4:2009 

8.1.3.2 

9 Climatic ageing test ΕΛΟΤ EN 50483-
4:2009 

8.1.5.2.3.1 

10 Salt mist test ΕΛΟΤ EN 50483-
4:2009 

8.1.5.1.3.1 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – NOTES: 
1. Βραχίονες ίδιας διαµόρφωσης στο άκρο τους µε αυτής των βραχιόνων πρόσδεσης 
του κυρίως σώµατος – Fastening arms of the same configuration at their ends as 
those of the fastening arms of the main body 

2. Πείρος µε κεφαλή – Stud (axis) with head  
3. Παράκυκλος - Washer 
4. Περόνη ασφαλείας – Safety pin (“R” clip) 

 
Όλα τα υλικά θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 18 Cr/8 Ni, ISO 683/part 13-1986 (E). 
All materials shall be made of 18 Cr / 8 Ni stainless steel, ISO 683 / part 13-1986 
(E). 

 
 
 
 

ΔΙΑΣTΑΣΕΙΣ ΣΕ mm 
DIMEMSIONS IN mm 

 
 
 
 

ΣΧΗΜΑ 1 - DRAWING 1 
Εξάρτηµα πρόσδεσης (ναυτικό κλειδί) σφιγκτήρα τέρµατος µε ΚΥ 4300017317 

Fastening attachment (nautical key) of tension clamp with material code 4300017317 
  
 

Φ10 min 

2,5 min 

1 
2 
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4 

40 min 

20 min 

 
20 min 



 

 
 

ΦΥΛΛΟ 1-120 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Εξαρτήµατα συνεστραµµένου καλωδίου 4x120 mm2 Al + 25 mm2 Al 
αυτοφερόµενου τύπου (ΚΥ 4300021412, 4300021424, 4300021448 και 
4300021436) 

 
1. Σχετικά µε τις επιµεταλλώσεις των διαφόρων µερών των εξαρτηµάτων ισχύουν οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές ΔΕΗ που αναφέρονται στην παράγραφο 4 των Τεχνικών 
Περιγραφών ΔΚΣΔ-287, 288 και 289 αντίστοιχα ή άλλα ισοδύναµα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα, µε τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους 2 και 3. 
Τα πάχη επιµετάλλωσης είναι αυτά που αναφέρονται στο κείµενο των Τεχνικών 
Περιγραφών ΔΚΣΔ-287, 288 και 289 ή προβλέπονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
ΔΕΗ τις σχετικές µε τις επιµεταλλώσεις. 
 

2. O σφιγκτήρας ανάρτησης µε ΚΥ 4300021412 δεν θα φέρει τη χρωµική κατεργασία των 
µεταλλικών µερών που προβλέπεται από τις παραγρ. 5.1.1 και 5.1.3 της Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΚΣΔ-287/03.2004. 

 
3. Ο σφιγκτήρας τέρµατος µε ΚΥ 4300021424 δεν θα φέρει τη χρωµική κατεργασία των 

µεταλλικών µερών που προβλέπεται από τις παραγρ. 5.1.1 και 5.1.3 της Τεχνικής 
Περιγραφής ΔΚΣΔ-288/03.2004. 

 
4. Το στήριγµα ανάρτησης στο οποίο προσαρµόζεται ο σφιγκτήρας ανάρτησης µε ΚΥ 

4300021412 είναι σύµφωνο µε την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-334/10.11.09.  
 
5. Τεχνικές παρατηρήσεις για τους συνδετήρες διακλάδωσης και παροχών µε ΚΥ 

4300021448 και 4300021436: 
 

5.1. Κατά την τοποθέτηση των συνδετήρων, θα επιτυγχάνεται ταυτόχρονη διάτρηση της 
µόνωσης των αγωγών στη θέση τόσο της κύριας όσο και της δευτερεύουσας 
γραµµής. 

 
5.2. Το µονωτικό περίβληµα των συνδετήρων θα είναι µόνιµα συνδεδεµένο (µη 

αφαιρούµενο) µε όλα τα υπό τάση τµήµατα των συνδετήρων, τόσο κατά την 
εγκατάσταση όσο και κατά τη λειτουργία. 

 
5.3. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα ηλεκτρικής σύνδεσης (ηλεκτρικές γέφυρες) θα είναι µόνιµα 

στερεωµένα στο κυρίως σώµα του συνδετήρα.  
 
5.4. Οι κοχλίες σύσφιξης και τα περικόχλιά τους θα είναι είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε 

από χάλυβα επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ. Εξαιρούνται οι αποκοπτόµενες 
ροποµετρικές κεφαλές των κοχλιών, οι οποίες µπορεί να είναι από άλλο κατάλληλο 
υλικό. 

 
5.5. Οι συνδετήρες θα φέρουν βοηθητικές διατάξεις (οδηγούς) για τον παραλληλισµό των 

αξόνων των θέσεων τοποθέτησης των προς σύνδεση πόλων, κατάλληλες για όλο το 
εύρος διατοµών των συνδεόµενων πόλων. Επιπλέον, τα δύο τµήµατα του συνδετήρα 
(άνω και κάτω) δεν θα είναι δυνατό να αποχωρίζονται κατά την εγκατάσταση. 

 
5.6. Ο συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών µε ΚΥ 4300021448, τύπου 1, µεγέθους 

120 mm2/50-120 mm2 θα φέρει υποχρεωτικά δύο (2) κοχλίες σύσφιξης για τη 
σύνδεση κύριας και δευτερεύουσας γραµµής. 

 
5.7. Οι συνδετήρες διακλάδωσης & παροχών, επιπλέον της επισήµανσης που προβλέπεται 

από την παρ. 7.1 της Τεχνικής Περιγραφής ΔΚΣΔ-289/03.2004, θα φέρουν ένδειξη 
της ροπής αποκοπής των ροποµετρικών περικοχλίων των κοχλιών σύσφιξης. 



 

 
 

6. Οι δοκιµές τύπου θα πραγµατοποιούνται εναλλακτικά είτε σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Περιγραφές (ΤΠ) ΔΕΗ είτε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις δοκιµών της σειράς Ευρωπαϊκών 
Προτύπων EN 50483:2009, ανάλογα µε σχετική δήλωση του προµηθευτή στην τεχνική 
προσφορά του. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δηλώσει ότι οι δοκιµές θα πραγµατοποιηθούν 
σύµφωνα µε το EN 50483:2009, η πλήρης σειρά δοκιµών που θα πραγµατοποιηθεί 
φαίνεται στον συνηµµένο πίνακα 1. 
Στο συνηµµένο πίνακα 2 δίνονται το πλήθος δοκιµίων, οι διατοµές και το υλικό των 
αγωγών στις θέσεις κύριας/δευτερεύουσας γραµµής κατά τις δοκιµές των συνδετήρων 
διακλάδωσης & παροχών (ΚΥ 4300021448 και 4300021436) σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50483:2009. 
 

7. Η δοκιµή ηλεκτρικής γήρανσης θα πραγµατοποιείται σε όλους τους τύπους 
συνδετήρων διακλάδωσης & παροχών χωρίς την εφαρµογή υπερεντάσεων. Επιπλέον, 
η δοκιµή ηλεκτρικής γήρανσης θα πραγµατοποιείται, διερευνητικά, σε όλους τους 
τύπους συνδετήρων διακλάδωσης & παροχών µε εφαρµογή υπερεντάσεων (short-
circuits), σύµφωνα µε το EN 50483-5:2009. 
 

8. Κατά την παραλαβή της πρώτης παρτίδας συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών µε 
ΚΥ 4300021448, τύπου 1, µεγέθους 120 mm2/50-120 mm2, επιπλέον των 
προδιαγραφόµενων δοκιµών, θα πραγµατοποιηθούν διερευνητικά οι παρακάτω δοκιµές 
µε πόλους ΣΚ 3x70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al στην κύρια γραµµή, 
σύµφωνα µε την ΤΠ ΔΚΣΔ-289/03.2004: 
- Δοκιµή ελέγχου ηλεκτρικής συνέχειας, αποκοπτόµενης κεφαλής και µηχανικής 
συµπεριφοράς συνδετήρα (παρ. 6.1.2.1 της ΤΠ), δοκιµή συναρµολόγησης σε 
χαµηλή θερµοκρασία (παρ. 6.1.2.4 της ΤΠ) και δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής και 
υδατοστεγανότητας (παρ. 6.1.2.5 της ΤΠ), µε τα εξής δοκίµια: 

 
Α/Α 

δοκιµίου 
Διατοµή και υλικό αγωγού πόλου Πλήθος 

δοκιµίων Στη θέση κύριας 
γραµµής 

Στη θέση 
δευτερεύουσας 
γραµµής 

1 70 mm2 Al 50 mm2 Cu 4 
2 70 mm2 Al 70 mm2 Al  
3 54,6 mm2 AAAC 50 mm2 Cu  
4 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC  

 
- Δοκιµή επίδρασης της σύσφιξης στη µηχανική αντοχή του κύριου αγωγού (παρ. 

6.1.2.2 της ΤΠ), µε τα εξής δοκίµια: 
 

Α/Α 
δοκιµίου 

Διατοµή και υλικό αγωγού πόλου Πλήθος 
δοκιµίων Στη θέση κύριας 

γραµµής 
Στη θέση 

δευτερεύουσας 
γραµµής 

1 70 mm2 Al 70 mm2 Al 4 
2 70 mm2 Al 70 mm2 Al  
3 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC  
4 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC  

 
- Δοκιµή ηλεκτρικής γήρανσης (παρ. 6.1.2.7 της ΤΠ), µε τα εξής δοκίµια: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Πλήθος 
δοκιµίων 

Διατοµή και υλικό αγωγού πόλου Κύκλωµα 
δοκιµής 

(αρ. 
σχεδίου) 

Συνολικό 
πλήθος 
δοκιµίων 

Στη θέση κύριας 
γραµµής 

Στη θέση 
δευτερεύουσας 
γραµµής 

6 70 mm2 Al 50 mm2 Cu 6 24 
6 70 mm2 Al 70 mm2 Al 5  
6 54,6 mm2 AAAC 50 mm2 Cu 6  
6 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC 5  

 
9. Κατά την παραλαβή της πρώτης παρτίδας συνδετήρων διακλάδωσης και παροχών ΚΥ 

µε ΚΥ 4300021436, τύπου 2, µεγέθους 120 mm2/16-35 mm2, επιπλέον των 
προδιαγραφόµενων δοκιµών, θα πραγµατοποιηθούν διερευνητικά οι παρακάτω δοκιµές 
µε πόλους ΣΚ 3x70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al στην κύρια γραµµή, 
σύµφωνα µε την ΤΠ ΔΚΣΔ-289/03.2004: 
- Δοκιµή ελέγχου ηλεκτρικής συνέχειας, αποκοπτόµενης κεφαλής και µηχανικής 
συµπεριφοράς συνδετήρα (παρ. 6.1.2.1 της ΤΠ), δοκιµή συναρµολόγησης σε 
χαµηλή θερµοκρασία (παρ. 6.1.2.4 της ΤΠ) και δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής και 
υδατοστεγανότητας (παρ. 6.1.2.5 της ΤΠ), µε τα εξής δοκίµια:  

 
Α/Α 

δοκιµίου 
Διατοµή και υλικό αγωγού πόλου Πλήθος 

δοκιµίων Στη θέση κύριας 
γραµµής 

Στη θέση 
δευτερεύουσας 
γραµµής 

1 70 mm2 Al 16 mm2 Cu 4 
2 70 mm2 Al 35 mm2 Cu  
3 54,6 mm2 AAAC 16 mm2 Cu  
4 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu  

 
- Δοκιµή επίδρασης της σύσφιξης στη µηχανική αντοχή του κύριου αγωγού (παρ. 

6.1.2.2 της ΤΠ), µε τα εξής δοκίµια: 
 

Α/Α 
δοκιµίου 

Διατοµή και υλικό αγωγού πόλου Πλήθος 
δοκιµίων Στη θέση κύριας 

γραµµής 
Στη θέση 

δευτερεύουσας 
γραµµής 

1 70 mm2 Al 35 mm2 Cu 4 
2 70 mm2 Al 35 mm2 Cu  
3 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu  
4 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu  

 
- Δοκιµή ηλεκτρικής γήρανσης (παρ. 6.1.2.7 της ΤΠ), µε τα εξής δοκίµια:  
 

Πλήθος 
δοκιµίων 

Διατοµή και υλικό αγωγού πόλου Κύκλωµα 
δοκιµής 

(αρ. 
σχεδίου) 

Συνολικό 
πλήθος 
δοκιµίων 

Στη θέση κύριας 
γραµµής 

Στη θέση 
δευτερεύουσας 
γραµµής 

6 70 mm2 Al 16 mm2 Cu 6 24 
6 70 mm2 Al 35 mm2 Cu 6  
6 54,6 mm2 AAAC 16 mm2 Cu 6  
6 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu 6  

 
 
Συνηµµένα: 
- 2 πίνακες 
 



 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Δοκιµές σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50483:2009 
 

Α/Α Είδος Πίνακας του 
EN 50483-1 

Σειρές δοκιµών 

1 Σφιγκτήρας 
ανάρτησης (ΚΥ 
4300021412) 

Β.2 • Σειρά Α1-A3 (Tensile test at ambient temperature) 
• Σειρά B1-B3 (Slip test at ambient temperature) 
• Σειρά D1-D3 (Tensile test at high temperature – 

thermal test) 
• Σειρά E (Clamp bolt tightening test) 
• Σειρά F1-F2 (Corrosion – Salt mist test) 
• Σειρά I1-I3 (Climatic ageing test – Method 1) 
• Σειρά Κ (Test for permanent marking – µόνο σε 
περίπτωση τυπωµένης επισήµανσης) 

  - • Η δοκιµή µηχανικών ταλαντώσεων της παρ. 6.1.2.6 
της ΤΠ ΔΚΣΔ-287/03.2004 ή η δοκιµή Swing test της 
παρ. 8.2.5 του EN 50483-3 ή άλλη ισοδύναµη δοκιµή 

  - • Η δοκιµή ανάλυσης µετάλλων & κραµάτων και η 
δοκιµή ελέγχου του µονωτικού υλικού-δακτυλίου 
συγκράτησης πλεξούδας (µονωτικού παρεµβύσµατος) 
των παρ. 6.1.2.7 και 6.1.2.8 της ΤΠ ΔΚΣΔ-
287/04.2004 

2 Σφιγκτήρας 
τέρµατος (ΚΥ 
4300021424) 

Β.1 i. Σειρά Α1-A3 (Tensile test at ambient temperature) 
ii. Σειρά B (Breaking load test) 
iii. Σειρά C1-C3 (Tensile test at high temperature – 

thermal test) 
iv. Σειρά E1-E2 (Corrosion – Salt mist test) 
v. Σειρά H1-H3 (Climatic ageing test – Method 1) 
vi. Σειρά J (Test for permanent marking – µόνο σε 

περίπτωση τυπωµένης επισήµανσης) 
vii. Σειρά K (Clamp bolt tightening test) 

  - • Η δοκιµή ελέγχου αντοχής σε διάτµηση της περόνης 
ασφαλείας του πείρου ανάρτησης της παρ. 6.1.2.7 της 
ΤΠ ΔΚΣΔ-288/04.2004 

  - • Η δοκιµή ανάλυσης µετάλλων & κραµάτων και η 
δοκιµή ελέγχου του µονωτικού των σιαγόνων των παρ. 
6.1.2.8 και 6.1.2.9 της ΤΠ ΔΚΣΔ-288/04.2004 

3 Συνδετήρες 
διακλάδωσης & 
παροχών (ΚΥ 

4300021448 και 
4300021436) 

Β.5 Δοκιµές για συνδετήρες Class 1 (connectors subjected to 
dielectric test in water – παρ. 9.3 του EN 50483-1): 
i. Σειρά A (Test for mechanical damage to the main 

conductor) 
ii. Σειρά B (Branch cable pull-out test) 
iii. Σειρά C (Connector bolt tightening test) 
iv. Σειρά D (Shear head function test) 
v. Σειρά F (Dielectric voltage test in water) 
vi. Σειρά J (Low temperature assembly test) 
vii. Σειρά K (Corrosion – Salt mist test) 
viii. Σειρά P1-P3 (Climatic ageing test – Method 1) 
ix. Σειρά S (Electrical ageing test – Χωρίς εφαρµογή 

υπερεντάσεων) 
x. Σειρά S (Electrical ageing test – Με εφαρµογή 
υπερεντάσεων, διερευνητικά) 

xi. Σειρά S (Test for permanent marking – µόνο σε 
περίπτωση τυπωµένης επισήµανσης) 

  - xii. Η δοκιµή ανάλυσης µετάλλων & κραµάτων και η 
δοκιµή ελέγχου µονωτικού υλικού περιβλήµατος των 
παρ. 6.1.2.10 και 6.1.2.11 της ΤΠ ΔΚΣΔ-289/04.2004 



 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Πλήθος δοκιµίων, διατοµές και υλικό αγωγών στις θέσεις κύριας/δευτερεύουσας γραµµής 
κατά τις δοκιµές των συνδετήρων διακλάδωσης & παροχών (ΚΥ 4300021448 και 

4300021436) σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50483:2009 
 

Α/Α Σειρά δοκιµών Πλήθος 
δοκιµίων  

 

Είδος 3 
(Τύπος 1, µέγεθος 120 

mm2/50-120 mm2) 

Είδος 4 
(Τύπος 2, µέγεθος 120 

mm2/16-35 mm2) 
1 Σειρά A (Test for 

mechanical 
damage to the 
main conductor) 

2 
2 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 

2 Σειρά B (Branch 
cable pull-out 
test) 
 

2 120 mm2 Al/50 mm2 Cu 
 

120 mm2 Al/16 mm2 Cu 
 

3 Σειρά C 
(Connector bolt 
tightening test) 
 

2 
2 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 

4 Σειρά D (Shear 
head function 
test) 
 

6 
6 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 

5 Σειρά F (Dielectric 
voltage test in 
water) 

2 
2 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 
6 Σειρά J (Low 

temperature 
assembly test) 

2 
2 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 
7 Σειρά K 

(Corrosion – Salt 
mist test) 
 

2 120 mm2 Al/50 mm2 Cu 
 

120 mm2 Al/16 mm2 Cu 
 

8 Σειρά P1-P3 
(Climatic ageing 
test – Method 1) 

Εκτελείται στα δοκίµια που υπέστησαν επιτυχώς τη δοκιµή 
Dielectric voltage test in water (α/α 5) 

9 Σειρά S (Electrical 
ageing test) 
 

6 
6 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 
 
 
 



 

 
 

SHEET 1-120 
 

TECHNICAL NOTES 
 

Accessories for self-supporting bundled cables 4x120 mm2 Al + 25 mm2 Al 
(material codes 4300021412, 4300021424, 4300021448 and 4300021436) 

 
1. Concerning the metal coatings of the several parts of the accessories, the PPC 

Technical Specifications mentioned in paragraph 4 of the Technical Descriptions 
DKSD-287, 288 and 289 apply respectively, as well as other equivalent European 
Norms/Specifications, with the notes mentioned in paragraphs 2 and 3 below. 
The metal coating thicknesses specified in the text of PPC Technical Descriptions 
DKSD-287, 288 and 289, or by the PPC Technical Specifications concerning metal 
coatings, apply. 

 
2. The metallic parts of suspension clamp with material code 4300021412 will not be 

chromate treated as specified in par. 5.1.1 and 5.1.3 of Technical Description DKSD-
287/03.2004. 

 
3. The metallic parts of tension clamp with material code 4300021424 will not be 

chromate treated as specified in par. 5.1.1 and 5.1.3 of Technical Description DKSD-
288/03.2004. 

 
4. The suspension clamp with material code 4300021412 is mounted on the support 

clamp according to Technical Description DD-334/10.11.09.  
 
5. Technical notes for branch & service connectors with material codes 4300021448 and 

4300021436: 
 
5.1. During the installation of connectors, simultaneous piercing of the insulation of the 

conductors both at the main line point and at the secondary (tap) line point shall be 
achieved. 

 
5.2. The insulating jacket of connectors shall be permanently connected (non 

removable) to all the live parts of the connectors, during both installation and 
operation. 

 
5.3. The metallic parts for electrical connection (electrical bridges) shall be permanently 

mounted on connector’s main body. 
 
5.4. The tightening bolts and their nuts shall be made of either stainless steel or hot-dip 

galvanized steel. Exception is the shear torque-measuring heads which can be 
made of other suitable material. 

 
5.5. The connectors shall have aiding devices (guides) for the alignment of the axis of 

placement points of the cores under connection, suitable for all cross-sections of the 
connected cores. Additionally, the two parts of the connector (upper and lower) 
shall not be able to separate during installation.   

 
5.6. It is obligatory that the branch & service connector with material code 4300021448,  

of type 1, size 120 mm2/50-120 mm2) shall have two (2) tightening screws for the 
connection of main and secondary line. 

 
5.7. Branch & service connectors, in addition to the marking required by par. 7.1 of the 

Technical Description DKSD-289/03.2004, shall have indication of the cut-off torque 
of the torque-measuring screw heads. 

 



 

 
 

6. Type tests shall be performed alternatively, either according to PPC Technical 
Descriptions (TD) or according to the test requirements of EN series 50483:2009, 
according to the relative declaration of the bidder in his technical offer. 
In case that the bidder declares that type tests will be performed according to EN 
50483:2009, the full test series to be carried out is shown in the attached table 1. 
In the attached table 2, number of samples, cross-sections and material of 
conductors in main/branch line point, for the tests of branch and service connectors 
(material codes 4300021448 and 4300021436) according to European Standard EN 
50483:2009 are given. 
 

7. Electrical ageing test shall be performed in all types of branch & service connectors 
(items 3 and 4) without applying overcurrents/short-circuits. Moreover, electrical 
ageing test shall be performed, for research purposes, in all types of branch & service 
connectors with the application of short-circuits, according to EN 50483-5:2009. 

 
8. Upon receipt of the first batch of Type 1 Connectors, Size 120 mm2/50-120 mm2 

(material code 4300021448), in addition to the specified tests, the following tests 
with poles of ABC 3x70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al on the main line shall 
be conducted for study reasons, according to TD DKSD-289/March 2004: 
- Test for checking electrical continuity, breaking torque of screw shearheads and 

mechanical behavior of the connector (paragraph 6.1.2.1 of TD), installation test 
at low-temperature (paragraph 6.1.2.4 of TD) and dielectric strength and water-
tightness test (paragraph 6.1.2.5 of TD), with the following samples: 
 

Α/Α 
sample 

Core cross-section and conductor 
material at the connecting point of: 

Number 
of 

samples Main line Secondary line 
1 70 mm2 Al 50 mm2 Cu 4 
2 70 mm2 Al 70 mm2 Al  
3 54,6 mm2 AAAC 50 mm2 Cu  
4 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC  

 
- Test of tightening impact on mechanical strength of main conductor (paragraph 

6.1.2.2 of TD), with the following samples: 
 

Α/Α 
sample 

Core cross-section and conductor 
material at the connecting point of: 

Number 
of 

samples Main line Secondary line 
1 70 mm2 Al 70 mm2 Al 4 
2 70 mm2 Al 70 mm2 Al  
3 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC  
4 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC  

 
- Electrical ageing test (paragraph 6.1.2.7 of TD), with the following samples:  
 

Number 
of 

samples 

Core cross-section and conductor 
material at the connecting point of: 

Test 
circuit 

(drawing 
No.) 

Total 
number 

of 
samples 

Main line Secondary line 

6 70 mm2 Al 50 mm2 Cu 6 24 
6 70 mm2 Al 70 mm2 Al 5  
6 54,6 mm2 AAAC 50 mm2 Cu 6  
6 54,6 mm2 AAAC 54,6 mm2 AAAC 5  

 
9. Upon receipt of the first batch of Type 2 Connectors, Size 120 mm2/16-35 mm2 

(material code 4300021436), in addition to the specified tests, the following tests 



 

 
 

with poles of ABC 3x70 mm2 Al + 54,6 mm2 AAAC + 25 mm2 Al on the main line shall 
be conducted for study reasons, according to TD DKSD-289/March 2004: 
- Test for checking electrical continuity, breaking torque of screw shearheads and 

mechanical behavior of the connector (paragraph 6.1.2.1 of TD), installation test 
at low-temperature (paragraph 6.1.2.4 of TD) and dielectric strength and water-
tightness test (paragraph 6.1.2.5 of TD), with the following samples: 
 

Α/Α 
sample 

Core cross-section and conductor 
material at the connecting point of: 

Number 
of 

samples Main line Secondary line 
1 70 mm2 Al 16 mm2 Cu 4 
2 70 mm2 Al 35 mm2 Cu  
3 54,6 mm2 AAAC 16 mm2 Cu  
4 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu  

 
- Test of tightening impact on mechanical strength of main conductor (paragraph 

6.1.2.2 of TD), with the following samples: 
 

Α/Α 
sample 

Core cross-section and conductor 
material at the connecting point of: 

Number 
of 

samples Main line Secondary line 
1 70 mm2 Al 35 mm2 Cu 4 
2 70 mm2 Al 35 mm2 Cu  
3 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu  
4 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu  

 
- Electrical ageing test (paragraph 6.1.2.7 of TD), with the following samples:  
 

Number 
of 

samples 

Core cross-section and conductor 
material at the connecting point of: 

Test 
circuit 

(drawing 
No.) 

Total 
number 

of 
samples 

Main line Secondary line 

6 70 mm2 Al 16 mm2 Cu 6 24 
6 70 mm2 Al 35 mm2 Cu 6  
6 54,6 mm2 AAAC 16 mm2 Cu 6  
6 54,6 mm2 AAAC 35 mm2 Cu 6  

 
 
Attached: 
- 2 tables 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TABLE 1 
 

Tests according to European Standard EN 50483:2009 
 

Α/Α Item Table of EN 
50483-1 

Tests sequences 

1 Suspension 
clamp (material 

code 
4300021412) 

Β.2 i. Sequence Α1-A3 (Tensile test at ambient 
temperature) 

ii. Sequence B1-B3 (Slip test at ambient temperature) 
iii. Sequence D1-D3 (Tensile test at high temperature – 

thermal test) 
iv. Sequence E (Clamp bolt tightening test) 
v. Sequence F1-F2 (Corrosion – Salt mist test) 
vi. Sequence I1-I3 (Climatic ageing test – Method 1) 
vii. Sequence Κ (Test for permanent marking – only in 

case of printed marking) 
  - viii. Endurance test under mechanical oscillations of par. 

6.1.2.6 of TD DKSD-287/03.2004 or Swing test of 
par. 8.2.5 of EN 50483-3 or other equivalent test 

  - ix. Metal & metal-alloy analysis test and test of insulating 
material of the bundle retaining ring (insulating insert) 
of par. 6.1.2.7 and 6.1.2.8 of TD DKSD-287/04.2004 

2 Tension clamp 
(material code 
4300021424) 

Β.1 i. Sequence Α1-A3 (Tensile test at ambient 
temperature) 

ii. Sequence B (Breaking load test) 
iii. Sequence C1-C3 (Tensile test at high temperature – 

thermal test) 
iv. Sequence E1-E2 (Corrosion – Salt mist test) 
v. Sequence H1-H3 (Climatic ageing test – Method 1) 
vi. Sequence J (Test for permanent marking – only in 

case of printed marking) 
vii. Sequence K (Clamp bolt tightening test) 

  - viii. Shearing strength test of the stud’s safety pin of par. 
6.1.2.7 of TD DKSD-288/04.2004 

  - ix. Metal & metal-alloy analysis test and check of 
insulating material of the clamping wedges of par. 
6.1.2.8 and 6.1.2.9 of TD DKSD-288/04.2004 

3 Branch & 
service 

connectors 
(material codes 

4300021448 
and 

4300021436)  

Β.5 Tests for connectors of Class 1 (connectors subjected to 
dielectric test in water – par. 9.3 of EN 50483-1): 
i. Sequence A (Test for mechanical damage to the main 

conductor) 
ii. Sequence B (Branch cable pull-out test) 
iii. Sequence C (Connector bolt tightening test) 
iv. Sequence D (Shear head function test) 
v. Sequence F (Dielectric voltage test in water) 
vi. Sequence J (Low temperature assembly test) 
vii. Sequence K (Corrosion – Salt mist test) 
viii. Sequence P1-P3 (Climatic ageing test – Method 1) 
ix. Sequence S (Electrical ageing test without the 

application of short-circuits) 
x. Sequence S (Electrical ageing test with the application 

of short-circuits, for experimental reasons) 
xi. Sequence S (Test for permanent marking – only in 

case of printed marking) 
  - xii. Metal & metal-alloy analysis test and check of the 

insulating material of the jacket of par. 6.1.2.10 and 
6.1.2.11 of TD DKSD-289/04.2004 

 



 

 
 

TABLE 2 
 

Number of samples, cross-sections and material of conductors in main/branch line point, 
for the tests of branch and service connectors (material codes 4300021448 and 

4300021436) according to European Standard EN 50483:2009 
 
Α/Α Test sequence No. of 

samples 
 

Item 3 
(Type 1, size 120 

mm2/50-120 mm2) 

Είδος 4 
(Type 2, size 120 
mm2/16-35 mm2) 

1 Sequence A (Test 
for mechanical 
damage to the 
main conductor) 

2 
2 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 

2 Sequence B 
(Branch cable 
pull-out test) 
 

2 120 mm2 Al/50 mm2 Cu 
 

120 mm2 Al/16 mm2 Cu 
 

3 Sequence C 
(Connector bolt 
tightening test) 
 

2 
2 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 

4 Sequence D 
(Shear head 
function test) 
 

6 
6 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 

5 Sequence F 
(Dielectric voltage 
test in water) 

2 
2 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 
6 Sequence J (Low 

temperature 
assembly test) 

2 
2 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 

 
7 Sequence K 

(Corrosion – Salt 
mist test) 
 

2 120 mm2 Al/50 mm2 Cu 
 

120 mm2 Al/16 mm2 Cu 
 

8 Sequence P1-P3 
(Climatic ageing 
test – Method 1) 

It is carried out on the samples that have met the requirements 
of the Dielectric voltage test in water (a/a 5) 

9 Sequence S 
(Electrical ageing 
test) 
 

6 
6 

120 mm2 Al/120 mm2 Al 
120 mm2 Al/50 mm2 Cu 

 

120 mm2 Al/35 mm2 Cu 
120 mm2 Al/16 mm2 Cu 
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