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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΡΓΟΥ 
 
Α.1. Εκσκαφές χαντακιών. 

 

Α.2. Επαναφορά (επίχωση χαντακιών  και φρεατίων). 

 

Α.3. Σκυροδέματα και χάλυβες. 

 

Α.4. Ξυλότυποι. 

 

Α.5. Επαναφορά ασφαλτικών οδοστρωμάτων. 

 

Α.6. Αποκατάσταση πεζοδρομίων. 

 

Α.7. Συγκόλληση αρμών τοίχων με εποξειδική ρητίνη. 

 

Α.8. Σφράγιση οπών με πλαστική μονωτική μάζα τύπου STIK της ΒΙΑΣΦΑΛΤ. 

 

Α.9. Λοιπές εργασίες. 

 

Α.10. Φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση. 

 

Α.11. Διάτρηση. 

 
 
      

Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 
Β.1. Προμήθεια , μεταφορά καλωδίων 150 kV  XLPE. 

 

Β.2. Τηλεφωνικό καλώδιο πιλότ 50Χ2Χ0.8 - σωλήνα PE-80  Φ50 - 3οπη ΡΕ-80  3xΦ50. 

 

B.3. Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση συνδέσμων καλωδίων 150 kV XLPE. 

 

B.4. Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση μεταλλικών κιβωτίων λυομένων επαφών 

(EARTHING BONDING LINK BOX) 

 

Β.5. Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση συνδέσμων τηλεφωνικού καλωδίου         

πιλότου 50Χ2Χ0.8. 
Β.6. Υπόγειο καλώδιο 48 (4x12) μονότροπων οπτικών ινών. 

                     

Β.7.  Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση ακροκιβωτίων εσωτερικού χώρου 

(GIS). 

    

Β.8. Δοκιμές καλωδίων ισχύος – εξαρτημάτων. 

 
 

Γ.   ΜΗΚΗ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
 
Γ.1. Μήκος Καλωδίων Γραμμής Νο1 «Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ» 

 

Γ.2. Μήκος Καλωδίων Γραμμής Νο2 «Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ» 
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ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ          
 
 

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 
 

Α.1.  Εκσκαφές χαντακιών. 
 
Εδώ εξετάζονται οι εκσκαφές χαντακιών και λοιπών σκαμμάτων που είναι απαραίτητα για 

την τοποθέτηση των καλωδίων (150 kV και τηλεφωνικού πιλότ), την κατασκευή λάκκων 

συνδέσμων, διαβάσεων, φρεατίων κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Η διάνοιξη των χαντακιών και σκαμμάτων μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε 

θέση λ.χ. σε πεζοδρόμια, δρόμους, χέρσα εδάφη, πρασιές κ.λπ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την διαδρομή που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης, 

κατά την διάνοιξη των χαντακιών διατομής 1,2 m (πλάτος) x 1,5 m (βάθος), αλλά και 

αυξημένου βάθους λόγω εμποδίων, για την τοποθέτηση διπλών γραμμών (σχ. KG-37100) 

καθώς και αυξημένων διαστάσεων λόγω τοπικών εμποδίων ή και λάκκων συνδέσμων 

μέχρι πλάτους 2 m. 

 

Α.1.1.  Καθαίρεση διαμορφωμένων επιφανειών. 

 
Περιλαμβάνει χάραξη και καθαίρεση κάθε τύπου καταστρώματος και υποστρώματος 

πεζοδρομίου ή οδού (ενδεικτικά αναφέρεται ασφαλτικός τάπητας, σκυρωτά, πλάκες, 

σκυρόδεμα κ.λπ.) και οποιασδήποτε άλλης διαμορφωμένης επιφάνειας, και οποιουδήποτε 

υποστρώματος, καθαρισμό, άμεση απομάκρυνση - μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων 

της καθαίρεσης σε θέσεις που επιτρέπονται από τις Αρχές. 

Οι εργασίες καθαίρεσης πρέπει να εκτελούνται με επιμέλεια και με τρόπο ώστε το 

περίγραμμα της τομής να είναι ευθύγραμμο και η επιφάνεια των χειλέων κατακόρυφη 

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 

Σε περίπτωση που συναντηθούν τσιμεντόπλακες, η καθαίρεση γίνεται πάντα κατά ακέραιες 

πλάκες. 

 

Α.1.2.  Εκσκαφές χαντακιών και λοιπών σκαμμάτων. 
 

Εκσκαφές χαντακιών και σκαμμάτων οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων 

διενεργούνται σε οποιαδήποτε θέση και σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της 

Επιχείρησης (όπως πεζοδρόμια και δρόμους διαμορφωμένους ή μη, ακάλυπτους χώρους, 

πρασιές κ.λπ.) και σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς να εξαιρείται η εξόρυξη 

βράχου οποιασδήποτε σκληρότητας, με μόρφωση των πρανών και διαμόρφωση του 

πυθμένα σε ένα επίπεδο, έστω και με παρουσία νερού. Οι εκσκαφές θα πρέπει να 

διενεργούνται με κατάλληλα μέσα και μεθόδους. 

 

Α.1.3.   Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής.  
 

Απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής επιβάλλεται να γίνεται με ακέραια την ευθύνη του 

Αναδόχου, σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις, τις τυχόν υποδείξεις και εντολές 

της Επιχείρησης και των αρμοδίων Αρχών και οπωσδήποτε άμεσα, κατά την ώρα της 

εκσκαφής και η απόρριψη τους σε θέσεις που επιτρέπεται από τις Αρχές. 
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Α.1.4.  Εκθαμνώσεις και εκριζώσεις δένδρων. 
 

Οι εκθαμνώσεις και εκριζώσεις δένδρων καθώς και η εν γένει αντιμετώπιση κάθε 

παρόμοιου προβλήματος, πραγματοποιούνται στο βαθμό που απαιτούνται για τη διενέργεια 

εκσκαφών και κατόπιν σχετικής, εφόσον απαιτείται, αδείας. 

 

Α.1.5.  Απομάκρυνση υδάτων κατά τις εκσκαφές. 
 

Για να γίνονται έντεχνα οι εκσκαφές πρέπει να απομακρύνονται με άντληση ή με φυσική 

ροή, μέσα από τα χαντάκια ή τους λάκκους, τα οποιαδήποτε νερά και να αντιμετωπίζεται 

οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα. Η διοχέτευση των νερών πρέπει να γίνεται σε φυσικούς 

αποδέκτες ή αγωγούς των ομβρίων με τρόπο που να αποφεύγεται η δημιουργία 

προβλημάτων στην περιοχή και να αποκλείεται η πρόκληση ατυχημάτων. 

Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των υδάτων από τα ανάντη και να 

εμποδίζεται η εισροή τους στα χαντάκια  και τους λάκκους. 

 

Α.1.6.  Μέτρα προστασίας κατά τις εκσκαφές. 
 

Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και μέχρι την οριστική επίχωση των χαντακιών ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας, για την προστασία του 

προσωπικού του, του οποιουδήποτε τρίτου καθώς και όλου του υλικού κάνοντας χρήση 

σημάτων, ερυθρών φώτων κατά τη νύχτα, νυκτοφυλάκων και οποιουδήποτε άλλου 

μέτρου επιβάλλεται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, είτε θα έκρινε σκόπιμο. 

Ειδικότερα για την εξασφάλιση του χαντακιού θ' απαιτηθεί αντιστήριξη και στα δύο χείλη 

του χαντακιού με σανίδες διαστάσεων 4 x 0,30 x 0,05 m που θα εξέχουν από τα χείλη της 

εκσκαφής κατά 5 cm και θα στερεώνονται μεταξύ τους με δοκάρια (ξύλινα ή μεταλλικά) 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τόσο η υποχώρηση των τοιχωμάτων του 

χαντακιού, όσο και η ενδεχόμενη πτώση των προϊόντων εκσκαφής μέσα στο χαντάκι. 

Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ξυλεία. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών, να επιδείξει εις την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ποσότητα ξυλείας τέτοια η οποία να καλύπτει μήκος χαντακιού  

ενός (1) Km και η οποία να εξυπηρετεί τις ανωτέρω ανάγκες. Εκτός από την παραπάνω 

επένδυση του χαντακιού θα πρέπει και το υπόλοιπο μέρος τους χαντακιού να 

προστατεύεται από ενδεχόμενη μερική ή ολική υποχώρηση σ' όλο το μήκος του και 

ανεξάρτητα από το βάθος του. 

 
 

Α.2.  Επαναφορά (επίχωση χαντακιών και φρεατίων). 
 
Μετά την εκσκαφή του χαντακιού σε τυπικό βάθος  1,50 m αλλά και αυξημένου βάθους 

λόγω εμποδίων, θα τοποθετείται στρώμα πάχους 0,10 m λεπτόκοκκης άμμου λατομείου, 

επιχρίσματος και όχι σκυροδέματος και πάνω στο στρώμα αυτό θα τοποθετούνται τα 

καλώδια 150 kV στη διάταξη εκείνη που προβλέπεται από τη μελέτη. Τα καλώδια θα 

καλύπτονται από ένα (1)  στρώμα άμμου λατομείου,  σε δύο διαδοχικά συμπυκνωμένες 

στρώσεις η 1η των 30 cm και η 2η των 10 cm για τοποθέτηση των καλωδίων σε τριγωνική 

διάταξη ή σε δύο διαδοχικά συμπυκνωμένες στρώσεις των 20 cm για τοποθέτηση των 

καλωδίων σε επίπεδη διάταξη,  ιδίων ιδιοτήτων όπως το προηγούμενο. Μετά την 1η 

στρώση των 30 cm ή των 20 cm θα διενεργηθούν δοκιμές τάσεως με ευθύνη της 

Επιχείρησης, οι οποίες θα πιστοποιούν την καλή μεταφορά και τοποθέτηση του καλωδίου 

ισχύος (σχετική Έκθεση επιτυχίας δοκιμής κεφ. Β.1.2.). Στη συνέχεια, πάνω από το τελικό 
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στρώμα θα τοποθετούνται για λόγους μηχανικής προστασίας των καλωδίων, οι πλάκες 

επικάλυψης κατασκευασμένες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΚΣΔ–253/01 και τα 

σχέδια της Επιχείρησης. 

Για να τοποθετούνται οι πλάκες ακριβώς πάνω από τα καλώδια θα χρησιμοποιούνται μικροί 

ξύλινοι πάσσαλοι, που θα δείχνουν την ακριβή θέση των καλωδίων. Στη συνέχεια θα 

τοποθετείται νέο στρώμα πάχους 10 cm από άμμο λατομείου και πάνω στο στρώμα αυτό 

θα τοποθετούνται το τηλεφωνικό καλώδιο πιλότ και δύο σωλήνες ΡΕ Φ50 mm καθώς και 

οι τρείς (3) 3οπες σωλήνες 3 x Φ50 mm για τη μελλοντική διέλευση καλωδίων οπτικών 

ινών . Το τηλεφωνικό καλώδιο πιλότ θα υποβάλλεται σε δοκιμές τάσης με ευθύνη της 

Επιχείρησης, οι οποίες θα πιστοποιούν την καλή μεταφορά και τοποθέτησή του.  

Το καλώδιο πιλότ, οι σωλήνες ΡΕ Φ50 mm και οι τρεις 3οπες ΡΕ Φ50 mm θα καλύπτονται 

με παρόμοιο στρώμα άμμου πάχους 20 cm.  

Πάνω στο στρώμα αυτό θα τοποθετούνται για λόγους μηχανικής προστασίας του καλωδίου 

πιλότ και των σωλήνων Φ 50 mm, οι πλάκες επικάλυψης, κατασκευασμένες σύμφωνα με 

την προδιαγραφή GR-252/71 και πάνω από τις πλάκες θα επακολουθεί νέο στρώμα 

πάχους 5 cm παρόμοιο με το προηγούμενο. Η υπόλοιπη τάφρος πάνω από τις πλάκες, θα 

συμπληρώνεται με υλικό της Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α). Σε περίπτωση που δεν θα 

χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω, πάνω από τις πλάκες επικάλυψης των καλωδίων ισχύος, 

θα τοποθετείται στρώμα πάχους 30 cm από άμμο λατομείου με τις ίδιες ιδιότητες όπως τα 

προαναφερθέντα στρώματα και στη συνέχεια η συμπλήρωση της τάφρου θα  γίνεται με 

υλικό της Π.Τ.Π.  Ο.155 (3Α). 

Όλα τα παραπάνω στρώματα άμμου λατομείου μέχρι και τις πλάκες επικάλυψης όλων των 

καλωδίων (150 kV και πιλότ) θα συμπιέζονται με χειροκόπανο ή ελαφρύ μηχανικό μέσο 

ενώ τα υπόλοιπα υλικά συμπλήρωσης του χαντακιού (3Α) θα συμπιέζονται κανονικά σε 

στρώσεις πάχους περίπου 25 cm με μηχανικό δονητή ενώ ταυτόχρονα θα διαβρέχονται. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα καλώδια 150 kV που τοποθετούνται στο χαντάκι θα πρέπει να 

καλύπτονται μέχρι και την πρώτη στρώση των 20 cm ή των 30 cm τουλάχιστον την ίδια 

μέρα εγκατάστασής τους. Αν αυτό δε γίνει δυνατό για εντελώς απρόβλεπτους λόγους, θα 

πρέπει για να προστατευθούν τα καλώδια να καλυφθούν σ' όλο το μήκος τους με 

χοντροσανίδες σε σχήμα Λ. 

Για την επίχωση των καλωδίων με όλα τα παραπάνω στρώματα θα πρέπει ο Ανάδοχος να 

έχει τουλάχιστον 2 μικρούς φορτωτές. 

Κάθε φορά που το καλώδιο τοποθετείται κοντά σε εγκαταστάσεις άλλων οργανισμών 

(Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π., Δ.ΕΠ.Α. κ.λπ.), πρέπει να προστατεύεται από μελλοντικές εργασίες 

που είναι δυνατό να γίνουν κοντά του από άλλους Οργανισμούς, με κατακόρυφες πλάκες 

επικάλυψης (των καλωδίων ισχύος) τοποθετημένες κοντά στο καλώδιο. 

 Η διάταξη όλων των υλικών εντός του σκάμματος φαίνεται στο σχέδιο KG-37100.  

 

A.2.1. Ειδικά για την περίπτωση κάλυψης καναλιού σήραγγας εντός Κ/Δ τοποθετείται                    

στρώμα πάχους 10 cm λεπτόκοκκης άμμου στον πυθμένα του καναλιού και πάνω στο 

στρώμα αυτό θα τοποθετούνται τα καλώδια 150 kV στην διάταξη εκείνη που προβλέπεται 

από την μελέτη. Τα καλώδια θα καλύπτονται από παρόμοιο στρώμα πάχους 40 cm και 

πάνω στο νέο αυτό στρώμα θα τοποθετούνται οι πλάκες επικάλυψης καναλιού. 

Η μεταφορά και η τοποθέτηση της άμμου καθώς και η τοποθέτηση  των πλακών 

επικάλυψης εντός της σήραγγας του Κ/Δ θα γίνεται με χειρωνακτικό ή άλλο τεχνικά 

δόκιμο τρόπο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 

 

Η άμμος λατομείου που αναφέρεται στα παραπάνω πρέπει να είναι Α’ κατηγορίας δηλαδή 

άμμος με μέγιστη διάμετρο κόκκου 2 mm σε ποσοστό 80% τουλάχιστον  και σε καμία 

περίπτωση το υπόλοιπο ποσοστό να μην περιέχει κόκκους μεγαλύτερους των 3 mm. 
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Α.3.  Σκυροδέματα και χάλυβες. 
 
Σε όλα τα σκυροδέματα ισχύουν οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί (Β.Δ. 18.2.54 και 

ΦΕΚ 266/6/9.5.85) και τυχόν τροποποιήσεις τους. 
 

 
 

Α.3.1.  Σκυρόδεμα C 20/25. 
 

Τούτο θα χρησιμοποιείται για την κατασκευή γεφυρών, και γενικά όπου αναφέρεται στα 

σχέδια ξυλοτύπου. 

Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιείται πρέπει να ανταποκρίνεται προς το σκυρόδεμα τύπου 

C 20/25 των κανονισμών τεχνολογίας σκυροδέματος που ισχύουν και προς τον Νέο 

Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ν.Κ.Ο.Σ.). 

Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα : 

Το σκυρόδεμα C 20/25 θα χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλακών, δοκών, 

υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, πέδιλων, βάσεων ακροκιβωτίων και γενικά όλων των 

στοιχείων που αναφέρονται στη στατική μελέτη και τα σχέδια των ξυλοτύπων, σε 

οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. 

 

Α.3.2.  Σκυρόδεμα C 12/15. 
 

Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιείται πρέπει να ανταποκρίνεται προς το σκυρόδεμα τύπου 

C 12/15 των κανονισμών τεχνολογίας σκυροδέματος που ισχύουν και προς τον Ν.Κ.Ο.Σ. 

(άρθρο 4). 

Τούτο θα χρησιμοποιείται για τις υπόλοιπες κατασκευές του έργου, όπως, διαβάσεων 

καλωδίων, υποστρώματος πεζοδρομίων, κρασπέδων, φρεατίων διασταύρωσης μανδυών, 

φρεατίων οπτικών ινών και λοιπών κατασκευών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

Α.3.3.  Χάλυβας κοινός S 220. 
 

Η κατηγορία αυτή του χάλυβα θα χρησιμοποιείται στους συνδετήρες και τα τσέρκια του 

κυρίου οπλισμού, στις κατασκευές από σκυρόδεμα που προβλέπονται από τη μελέτη και τα 

σχέδια.  

Κάθε ράβδος πρέπει να κόβεται και να κάμπτεται με ακρίβεια στις διαστάσεις που 

προβλέπονται από τα σχέδια και να τοποθετείται και συγκρατείται στη θέση της με 

επιμέλεια κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος, όπως καθορίζει ο κανονισμός οπλισμένου 

σκυροδέματος. Η παραλαβή του οπλισμού θα γίνεται πριν από τη διάστρωση του 

σκυροδέματος με Πρωτόκολλο (κατάλογος οπλισμού) που θα υπογράφεται από 

αντιπροσώπους της Επιχείρησης και του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος πρέπει μέσα σε 15 μέρες από την εγκατάστασή του και με βάση τη στατική 

μελέτη, να συντάξει και να προσκομίσει σε τρία αντίγραφα καταλόγους οπλισμών για 

έλεγχο και έγκριση από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης. 

 

Α.3.4.  Χάλυβας υψηλής αντοχής S 400. 
 

H κατηγορία αυτή του χάλυβα θα χρησιμοποιείται στις από οπλισμένο σκυρόδεμα 

φέρουσες κατασκευές όπως προβλέπεται από τη στατική μελέτη και τα εγκεκριμένα σχέδια 

των ξυλοτύπων. 

 

Α.3.5.  Χάλυβας δομικού πλέγματος St IV. 
 

Πρέπει να προσκομίζονται σε άριστη κατάσταση από άποψη ευθυγραμμίας των ράβδων, 

ορθογωνισμού των διακένων και καθαριότητας, να κόβονται με ακρίβεια στις διαστάσεις 

και να τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης. 
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Α.4.  Ξυλότυποι. 
 

Οι ξυλότυποι και τα ικριώματα που θα χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα πρέπει γενικά να 

παρουσιάζουν τέτοια ακαμψία που να αντέχουν, χωρίς παραμόρφωση, τις φορτίσεις που 

ενδέχεται να υποστούν κατά την εκτέλεση των έργων και μέχρι την αποξήλωσή  τους. 

Επίσης η ξυλεία που θα χρησιμοποιείται και η στερέωσή της θα πρέπει να εξασφαλίζουν, 

μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, επιφάνειες σκυροδέματος χωρίς εγχύματα αρμών και 

γενικά ομαλές και λείες, με διαστάσεις τις προβλεπόμενες από τα σχέδια. 

Η σύνθεση και η στήριξη των ξυλοτύπων πρέπει να γίνεται έτσι που οι εξωτερικές τους 

πλευρές να μπορούν να αφαιρούνται χωρίς να απομένει στην επιφάνεια οποιοδήποτε 

μεταλλικό στοιχείο. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς άλλη πρόσθετη αμοιβή, να προβλέπει για την 

κατασκευή οπών, εγκοπών και την ενσωμάτωση μέσα στο σκυρόδεμα μεταλλικών 

στοιχείων αγκυρώσεως, σωλήνων καλωδίων κ.λπ. Η πλήρωση (γέμισμα) οπών, που θα 

τύχει να απομείνουν, με σκυρόδεμα και η αντίστοιχη φθορά ξυλείας επιβαρύνει τον 

Ανάδοχο. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή τριγωνικούς 

πήχεις (φαλτσογωνιές 2,5 x 2,5 cm) σε όλες τις γωνίες των υποστυλωμάτων και των 

δοκών ή και σε άλλα στοιχεία του έργου, ανάλογα με την κρίση του Εντεταλμένου 

Μηχανικού. 

 

 

Α.5.  Επαναφορά ασφαλτικών οδοστρωμάτων. 
 

Α.5.1.  Σειρά εκτελέσεως εργασιών. 
 
Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εφόσον δεν προβλέπεται 

διαφορετικά στη μελέτη,  ή επιβάλλεται από τις άδειες των Αρχών, πραγματοποιείται 

συνοπτικά ως εξής : 

 

5.1.1 Αποξήλωση των τμημάτων του ασφαλτικού τάπητα, στην περιοχή των χειλών της 

τάφρου που έχουν χαλαρώσει (ρηγματωθεί) μέχρι του σταθερού μέρους του 

αμμοχάλικου εδράσεως. 

 

5.1.2 Συμπλήρωση με αμμοχάλικα της Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α), εφόσον απαιτείται και 

συμπύκνωση αυτού, με σύγχρονη διαβροχή και χρήση δονητικού μηχανήματος μέχρι 

βαθμού  ίσου προς τη συμπύκνωση του αμμοχάλικου, με το οποίο έχει επιχωθεί  η 

τάφρος. 

 

5.1.3 Προεπάλειψη της επιφάνειας του με ασφαλτικό διάλυμα της Π.Τ.Π. Α.201 ή όξινο             

ασφαλτικό γαλάκτωμα σκυροδέματος της Π.Τ.Π. Α.203, εφόσον μπορεί να διατεθεί ο             

απαραίτητος χρόνος ωριμάνσεώς τους. 

 

5.1.4 Διάστρωση μίας ή δύο στρώσεων ασφαλτοσκυροδέματος της Π.Τ.Π. Α.265, σε             

συμπυκνωμένο πάχος 5 cm, ανάλογα με τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού             

της Εταιρείας. 

 

5.1.5  Άμεση φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποξηλώσεως   

του τάπητα, καθώς επίσης και των περισσευμάτων των υλικών αποκαταστάσεως,    

πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας της οδού και παράδοση στην κυκλοφορία. 

 

Ο ανωτέρω αναφερόμενος ασφαλτικός τάπητας από ασφαλτοσκυρόδεμα είναι 

δυνατό να κατασκευάζεται σύμφωνα με άλλη τεχνική προδιαγραφή του Υ.Δ.Ε. (π.χ. 
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την Π.Τ.Π. Α.245), εφόσον οι τοπικές συνθήκες ή οι απαιτήσεις των αρμοδίων 

Αρχών που χορηγούν τις άδειες το επιβάλλουν, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη. 

 
 

Α.5.2.  Περιγραφή εργασιών. 
 

Μετά τη διάστρωση και συμπύκνωση του αμμοχάλικου της Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α) και πριν 

από τις εργασίες αποκαταστάσεως του ασφαλτικού τάπητα, εκτελούνται οι εργασίες 

αποξηλώσεως των τμημάτων των χειλών της τάφρου, που έχουν χαλαρώσει. 

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με μεγάλη προσοχή χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα και 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το τελικό περίγραμμα της τομής να αποτελείται μόνο από 

ευθύγραμμα τμήματα, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα της τάφρου. 

Την αποξήλωση των χαλαρών τμημάτων των χειλών της τάφρου ακολουθεί αποξήλωση 

του αμμοχάλικου εδράσεως εφόσον και αυτό έχει χαλαρώσει, μέχρι του σταθερού του 

τμήματος. 

Τα προϊόντα αποξηλώσεως  απομακρύνονται άμεσα. Ακολουθεί η συμπλήρωση της τομής 

με αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο.155 (3Α) και η τελική συμπύκνωση της επιφάνειας, που 

προέκυψε από την αποξήλωση των χαλαρών τμημάτων, με δονητικό μηχάνημα και 

σύγχρονη διαβροχή. 

Μετά την τελική συμπύκνωση, εφόσον απαιτείται, καθαρίζεται με σκούπα και με κάθε 

επιμέλεια η επιφάνεια του αμμοχάλικου από κάθε χαλαρό υλικό. 

Πάνω σ'αυτό γίνεται ασφαλτική προεπάλειψη τύπου ΜΕ - Ο που γίνεται βάσει της Π.Τ.Μ. 

ΑΣ. - 11 και Α.201. 

Ακολουθεί η διάστρωση, εν θερμώ, τάπητα από ασφαλτοσκυρόδεμα της Π.Τ.Α. Α.265, σε 

μία στρώση, τελικού πάχους 5 cm ή σε δύο διαδοχικές στρώσεις πάχους  5 cm η κάθε μία 

σύμφωνα με τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης. 

Η κατάλληλη θερμοκρασία διαστρώσεως του ασφαλτομίγματος, κυμαίνεται μεταξύ 120 και 

135° C. 

Η στρώση θα συμπυκνώνεται ανεξάρτητα με μηχανικά μέσα, μέχρι αρνήσεως.  

Απαγορεύεται η διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος εάν οι καιρικές συνθήκες είναι 

ακατάλληλες, κατά την κρίση του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης ή όταν η 

ατμοσφαιρική θερμοκρασία είναι κατώτερη των 10° C. 

Η διάστρωση του τάπητα θα πραγματοποιείται από ειδικευμένα συνεργεία και η 

συμπύκνωση αυτού, εν θερμώ, μόνο με μηχανικά μέσα, δηλαδή δονητικά μηχανήματα και 

οδοστρωτήρες. 

Ιδιαίτερη επιμέλεια πρέπει να δίνεται στη διάστρωση της τελικής στρώσεως του τάπητα, 

ώστε η όλη κατασκευή να δίνει την εικόνα της άρτιας εκτελέσεως, μη διακρινόμενη, από 

το υπόλοιπο οδόστρωμα. 

Όπου απαιτείται στην τελική στρώση κυκλοφορίας θα γίνεται έμπιξη αντιολισθηρών  

ψηφίδων ή τοποθέτηση αντιολισθηρού ασφαλτοσκυροδέματος.   

Οι εργασίες αποκαταστάσεως του ασφαλτικού τάπητα θεωρούνται ολοκληρωμένες μόνο 

μετά την φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποξηλώσεως του 

τάπητα κλπ σε θέση που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές και τον επιμελή καθαρισμό με 

σκούπα ή και νερό εάν απαιτείται, της επιφάνειας της τομής. 

 
 

Α.6.  Αποκατάσταση πεζοδρομίων.  
  
Αποκατάσταση τεχνητών πλακών ή πλακιδίων πεζοδρομίων νοείται μόνον κατά ακέραια 

τεμάχια. Πάνω στο υπόστρωμα από σκυρόδεμα C 12/15 διαστρώνεται ασβεστοτσιμε- 

ντοκονίαμα 1 : 4 των 350 kg τσιμέντου πάχους 2 cm στο οποίο τοποθετούνται οι πλάκες, 

ίδιες με τις προϋπάρχουσες, έντεχνα στην ίδια γενικά με την προϋπάρχουσα διάταξη σε 

αλφαδιά με τις παρακείμενες πλάκες. Το αρμολόγημα των πλακών γίνεται με 

τσιμεντοκονίαμα 1 : 2. 
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Α.7.  Συγκόλληση αρμών τοίχων με εποξειδική ρητίνη.  
 
Οι αρμοί που θα δημιουργούνται μετά την έκχυση του μπετόν μεταξύ του δαπέδου και των 

περιμετρικών τοιχίων του υπογείου θαλαμίσκου θα σφραγίζονται με εποξειδική ρητίνη 

τύπου EPOXΥ-SOL-D της έγκρισης του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης. Πριν 

από την πλήρωση ο αρμός θα καθαρίζεται καλά σε βάθος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο η δε 

πλήρωση αυτού, θα ακολουθεί τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 
 

Α.8.   Σφράγιση οπών με πλαστική μονωτική μάζα τύπου STIK της 
ΒΙΑΣΦΑΛΤ. 

 
Οι σωλήνες εισόδου καλωδίων 150 kV και πιλότ από τα χαντάκια στις σωληνώσεις 

διαβάσεων ή και όπου αλλού απαιτηθεί μετά την διέλευση του καλωδίου, θα σφραγίζονται 

με επιμέλεια με πλαστική μονωτική μάζα τύπου STIK της ΒΙΑΣΦΑΛΤ που θα υποδεικνύει ο 

Εντεταλμένος Μηχανικός της Επιχείρησης και σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και 

στα δύο άκρα. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφρός πολυουρεθάνης και 

τσιμεντοκονία. Θα προηγείται κεντρική τοποθέτηση των καλωδίων στη διατομή της 

σωλήνωσης με χρησιμοποίηση αποστατικών τεμαχίων πολυστερίνης. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 

 

Ειδικά για την περίπτωση των σωλήνων εισόδου των καλωδίων στις σήραγγες των 

Κέντρων Διανομής, θα πρέπει αυτές να σφραγίζονται εσωτερικά (εντός των Κ/Δ) με 

φουσκωτά στεγανοποιητικά σωλήνων κατάλληλης διαμέτρου. 

 

 

Α.9.  Λοιπές εργασίες. 
 
Τέλος όλες οι υπόλοιπες εργασίες (όπως σιδηροκατασκευές γαλβανισμένες ή μη, 

οπτοπλινθοδομές, σωλήνες P.V.C., τσιμεντοκονίες κ.λπ.) θα εκτελούνται σύμφωνα με τα 

άρθρα του Tιμολογίου και τα σχέδια της μελέτης. 

 

 

Α.10.   Φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση. 
            
Εφόσον οι απαιτήσεις των αρμοδίων Αρχών που χορηγούν τις άδειες, επιβάλλουν   

πρόσθετες ασφαλτικές εργασίες δηλ. φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση, τότε οι εργασίες θα 

πραγματοποιούνται ως εξής: 

 

A.10.1.  Σε μη ασφαλτοστρωμένη τάφρο. 
 
1. Αφαίρεση 10 cm υλικού 3Α, συμπύκνωση με σύγχρονη διαβροχή και χρήση 

δονητικού μηχανήματος της τάφρου. 

2. Προεπάλειψη της επιφάνειας του 3Α με ασφαλτικό διάλυμμα της Π.Τ.Π. Α.201 ή 

όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα σκυροδέματος της Π.Τ.Π. Α.203, εφόσον μπορεί να 

διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος ωριμάνσεώς τους. 

3. Διάστρωση μίας ή δύο στρώσεων ασφαλτοσκυροδέματος της Π.Τ.Π. Α 265, σε 

συμπυκνωμένο πάχος 5 cm. 

4. Συμπύκνωση της στρώσης, ανεξάρτητα, με μηχανικά μέσα μέχρι αρνήσεως. 
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5. Φρεζάρισμα υπόλοιπου πλάτους (πλάτος που απαιτείται από τις Αρμόδιες Αρχές μείον 

80 cm) και βάθους 5 cm. 

6. Aπομάκρυνση των προϊόντων αποξηλώσεων. 

7. Σκούπισμα με απορροφητική σκούπα όλης της επιφάνειας. 

8. Προεπάλειψη όλης της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα της Π.Τ.Π. Α.201 ή όξινο 

ασφαλτικό γαλάκτωμα σκυροδέματος της Π.Τ.Π. Α.203, εφόσον μπορεί να διατεθεί 

ο απαραίτητος χρόνος ωριμάνσεώς τους. 

9. Διάστρωση τελικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 cm σε όλη την 

επιφάνεια, με Π.Τ.Π. Α.265. 

10. Συμπύκνωση της στρώσης, ανεξάρτητα, με μηχανικά μέσα. 

 

Α.10.2.    Σε ασφαλτοστρωμένη τάφρο. 
 
1. Φρεζάρισμα απαιτηθέντος πλάτους και βάθους 5 cm. 

2. Aπομάκρυνση των προϊόντων αποξηλώσεων. 

3. Σκούπισμα με απορροφητική σκούπα όλης της επιφάνειας. 

4. Προεπάλειψη όλης της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα της Π.Τ.Π. Α.201 ή όξινο 

ασφαλτικό γαλάκτωμα σκυροδέματος της Π.Τ.Π. Α. 203, εφόσον μπορεί να διατεθεί 

ο απαραίτητος χρόνος ωριμάνσεώς τους. 

5. Διάστρωση τελικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 cm σε όλη την 

επιφάνεια, με Π.Τ.Π. Α.265. 

6. Συμπύκνωση της στρώσης, ανεξάρτητα, με μηχανικά μέσα. 

 

Ο ανωτέρω αναφερόμενος ασφαλτικός τάπητας και στις δύο περιπτώσεις (Α.10.1-Α.10.2)  

από ασφαλτοσκυρόδεμα, είναι δυνατό να κατασκευάζεται σύμφωνα με άλλη τεχνική 

προδιαγραφή του Υ.Δ.Ε. (π.χ. την Π.Τ.Π. Α.245), εφόσον οι τοπικές συνθήκες ή οι 

απαιτήσεις των αρμοδίων Αρχών που χορηγούν τις άδειες το επιβάλλουν, σύμφωνα πάντα 

με τη μελέτη. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 

 

Όπου απαιτείται και στις δύο περιπτώσεις (Α.10.1-Α.10.2) στην τελική στρώση 

κυκλοφορίας θα γίνεται έμπιξη αντιολισθηρών ψηφίδων ή τοποθέτηση  αντιολισθητικού  

ασφαλτοσκυροδέματος ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική επιβάλλεται από τις Αρχές που 

χορηγούν τις άδειες. 

 

 

Α.11.   Διάτρηση. 
            

Εφόσον οι απαιτήσεις των αρμοδίων Αρχών που χορηγούν τις άδειες, επιβάλλουν   την 

κατασκευή διάβασης καλωδίων με τη μέθοδο της διάτρησης, τότε ανεξαρτήτως του τύπου 

διάβασης που προέβλεπε η μελέτη, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται ως εξής: 

 

Α.11.1  Κατασκευή υπόγειας διάβασης καλωδίων 150 kV με 

κρουστική 

             διάτρηση. 

 
1. Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει και θα εγκαταστήσει το διατρητικό συγκρότημα  και θα 

αρχίσει τις εργασίες διάτρησης. Στις εργασίες της διάτρησης περιλαμβάνονται οι 

χωροσταθμήσεις, οι μελέτες, ο εντοπισμός προϋπαρχόντων δικτύων Οργανισμών Κ.Ω., 

η καταγραφή και παρουσίαση όλων των στοιχείων της διάτρησης, όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και η κρουστική διάτρηση με ταυτόχρονη τοποθέτηση 

του σιδηροσωλήνα. 

2. Στις εργασίες τοποθέτησης του σιδηροσωλήνα περιλαμβάνονται η προμήθεια, η 

αποθήκευση, η μεταφορά, η κοπή και η συγκόλληση αυτού. 
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3. Η διάτρηση από όρυγμα σε όρυγμα θα γίνεται σε βάθος μεγαλύτερο των 2 m και θα 

αφορά γαιώδες ή ημιβραχώδες έδαφος. 

4. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι ελικοειδούς ραφής, από St 445.7 κατά DIN 17 172, 

διαμέτρου 630 mm,  πάχους τοιχώματος 8,6 mm με εποξειδική εξωτερική βαφή 

κόκκινου χρώματος και θα φέρει μαύρες ή κίτρινες επισημάνσεις «ΔΕΗ – ΥΨΗΛΗ 

ΤΑΣΗ – 150.000 VOLTS»  κατά 2 γενέτειρες πλάτους 5 cm. 

5. Εντός του σιδηροσωλήνα θα τοποθετηθούν 5 σωλήνες PVC Φ160 mm  κατά DIN 

8.062-σειρά 1 που θα στηριχθούν σε πλαστικά αποστατικά τα οποία θα τοποθετηθούν 

ανά 1,5 m (Η διάταξη των πλαστικών σωλήνων φαίνεται στο σχέδιο KG – 36965-00-

01/01 όψεως του αποστατικού). 

6. Στις εργασίες τοποθέτησης των πλαστικών σωλήνων περιλαμβάνονται η προμήθεια, η 

αποθήκευση, η μεταφορά, η κοπή και η συγκόλληση αυτών. Το διάκενο  μεταξύ 

σιδηροσωλήνα και PVC σωλήνων θα συμπληρωθεί με σκυρόδεμα C 16/20, υπό πίεση. 

7. Στις εργασίες τοποθέτησης σκυροδέματος περιλαμβάνονται η προμήθεια και η 

μεταφορά στον τόπο του έργου. 

  
 

Α.11.2  Κατασκευή υπόγειας διάβασης καλωδίων  150 kV με 
κατευθυνόμενη  

            διάτρηση. 
 

1. Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει και θα εγκαταστήσει το διατρητικό συγκρότημα και θα 

αρχίσει τις εργασίες της διάτρησης. Στις εργασίες της διάτρησης περιλαμβάνονται οι 

χωροσταθμήσεις, οι μελέτες, ο εντοπισμός προϋπαρχόντων δικτύων Οργανισμών Κ.Ω., 

η καταγραφή και παρουσίαση όλων των στοιχείων της διάτρησης, όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας  και οι σταδιακές διευρύνσεις της οπής μέχρι να 

επιτευχθεί η επιθυμητή διάμετρος ώστε να είναι δυνατή η έντεχνη τοποθέτηση του 

κάθε σωλήνα HDPE  εντός της οπής. Η σχετική θέση και διάταξη φαίνεται στο σχέδιο 

KG – 36964-00-01/01 

2. Στις εργασίες τοποθέτησης του σωλήνα περιλαμβάνονται η προμήθεια, η αποθήκευση, 

η μεταφορά, η κοπή και η συγκόλληση αυτού. 

3. Η διάτρηση από  όρυγμα σε όρυγμα  θα γίνει σε βάθος προσδιοριζόμενο αναλόγως των 

εμποδίων από 2m και βαθύτερα σε γαιώδες ή ημιβραχώδες έδαφος. 

4. Οι πλαστικές σωλήνες θα είναι HDPE 10 atm, Φ160, κατά ΕΝ – 12201-2, μαύρου 

χρώματος, με κίτρινες  επισημάνσεις «ΔΕΗ - ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ – 150.000 VOLΤS»  

κατά 2 αντιδιαμετρικές  γενέτειρες πλάτους 5 cm. Εναλλακτικά  ίδιοι  ως ανωτέρω 

σωλήνες  μαύρου χρώματος με 4 κόκκινες γραμμώσεις κατά ισαπέχουσες γενέτειρες 

και θερμοανάγλυφο, όπως  προηγουμένως, λογότυπο πλάτους περίπου 1 cm  κατά 

μήκος 2 αντιδιαμετρικών γενετειρών.  
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Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

Β.1.  Προμήθεια – μεταφορά καλωδίων 150 kV XLPE. 
 

Β.1.1.  Τύπος καλωδίου. 
 

1. Το μονοπολικό καλώδιο 150kV θα είναι 1x800mm2 Al, μόνωσης XLPE, με 

μολύβδινο μεταλλικό μανδύα και εξωτερικό μανδύα από PVC ή ΡΕ  και θα είναι 

κατασκευασμένο σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ – 168 / Νοέμβριος 

2007. 

2. Το μονοπολικό καλώδιο 150kV θα έχει μόνωση, της οποίας η εξωτερική διάμετρος 

πρέπει να κυμαίνεται από 68mm έως 72mm.  

3. Μονοπολικό καλώδιο 150kV με πεδιακή ένταση στο ημιαγώγιμο στρώμα του 

αγωγού μεγαλύτερη των 8 kV/mm και η πεδιακή ένταση στην εξωτερική επιφάνεια 

της μόνωσης μεγαλύτερη των 4 kV/mm δύναται να γίνει αποδεκτό μόνο με την 

προσκόμιση, εκτός των πιστοποιητικών δοκιμών τύπου, των πιστοποιητικών 

δοκιμών μακράς διάρκειας (prequalification tests) σύμφωνα με την παρ. 13 του 

προτύπου IEC 60840/2011. Γενικού χαρακτήρα βεβαιώσεις καλής συμπεριφοράς 

δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις δοκιμές μακράς διάρκειας και δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Β.1.2.  Μεταφορά στροφείων. 
 
Τα καλώδια προμήθειας Αναδόχου θα παραληφθούν επί συσκευασμένων μεταλλικών 

στροφείων, σε μήκη πού εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα καλωδίων 150 kV – πιλότ  

–  οπτικών ινών στον τόπο του έργου.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τη διάρκεια των φάσεων της φόρτωσης και 

εκφόρτωσης των συσκευασμένων μεταλλικών στροφείων, για την αποφυγή κακώσεών 

τους τόσο στα ίδια (παραμορφωμένα πτερύγια κύλισης, παραμόρφωση οπής άξονα 

τυμπάνου κ.λπ.) όσο και στο συσκευασμένο σ’ αυτά καλώδιο. 

Μετά την τοποθέτηση των καλωδίων, όλα τα κενά στροφεία, θα περιέρχονται στην 

ιδιοκτησία της Επιχείρησης και θα μεταφέρονται από τον Ανάδοχο στην Αποθήκη 

Ασπροπύργου (1028) της Επιχείρησης, στη Λεωφόρο Νάτο 20, περιοχή Καλιστήρι Αττικής.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί την επαναχρησιμοποίηση των κενών στροφείων 

ή και την παραλαβή κενών στροφείων από το απόθεμα της Επιχείρησης, τότε αυτά θα 

αποζημιώνονται προς χίλια διακόσια ευρώ  (1.200,00 €) ανά τεμάχιο και η πληρωμή τους 

θα γίνεται με παρακράτηση του ποσού που θα προκύπτει από επόμενη  πιστοποίηση του 

Αναδόχου. 

 
 

Β.1.3.  Εγκατάσταση. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαθιστά τα υπόγεια καλώδια 150 kV, σύμφωνα με τα 

ακόλουθα: 

Οι εργασίες εγκατάστασης συνιστάται να γίνονται σε δύο μέτωπα, από τα εκατέρωθεν 

άκρα προς το μέσον ή αντίστροφα, προκειμένου να μειωθεί ο ολικός χρόνος 

εγκατάστασης. 

Τα καλώδια των δύο γραμμών των Χανίων θα τοποθετηθούν σε κοινό χαντάκι πλάτους 

1,20 m σε τριγωνική σε επαφή διάταξη. 

Ανά τρείς θέσεις σύνδεσης τα μονοπολικά καλώδια 150 kV θα συνδέονται με σύνδεσμο 

διαχωρισμού του μεταλλικού μανδύα (CROSS-BONDING). Στη θέση αυτή θα τοποθετηθεί, 

για κάθε γραμμή, μεταλλικό κιβώτιο λυομένων επαφών για την άμεση γείωση των 

μεταλλικών μανδυών σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΕΔ-ΔΔ-385/11.2017. Η 
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σύνδεση των μεταλλικών μανδυών με το μεταλλικό κιβώτιο άμεσης γείωσης θα γίνεται με 

συγκεντρικά καλώδια 1x120+120mm2  Cu, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-

1/Νοεμ.2007 και το Συμπλήρωμα Νο1/7.7.2011 αυτής. Στις υπόλοιπες θέσεις σύνδεσης τα 

μονοπολικά καλώδια 150 kV  θα συνδέονται με σύνδεσμο συνεχείας, όπως φαίνεται στο 

σχέδιο  K-H1-37105  , Τεύχος  ΣΤ.  

Μετά τη διάνοιξη των χαντακιών   διατομής  1,2 m και  για την τοποθέτηση διπλών 

γραμμών τριγωνικής διάταξης καθώς και αυξημένων διαστάσεων λόγω τοπικών εμποδίων 

ή και λάκκων συνδέσμων μέχρι πλάτους 2 m σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 

Δομικών Εργασιών του Έργου και τα σχέδια μελέτης, ο Ανάδοχος θα τοποθετεί το πρώτο 

(1ο) στρώμα λεπτόκοκκης άμμου λατομείου, επιχρίσματος και όχι σκυροδέματος, πάχους 

10 cm και πάνω στο στρώμα αυτό, θα τοποθετούνται ειδικά για το σκοπό αυτό  ράουλα 

εκτύλιξης του μονοπολικού καλωδίου κατά σύμμετρα διαστήματα, όχι μεγαλύτερα των 2 

m. 

Για την εκτύλιξη των μονοπολικών καλωδίων τα μεταλλικά στροφεία θα τοποθετούνται σε 

μηχανοκίνητη εκτυλίκτρια μέγιστου πλάτους 1,80 m, μέγιστης διαμέτρου 3,30 m και 

ικανότητας ανύψωσης μέγιστου φορτίου 16 ton. 

Στη συνέχεια, θα εκτυλίσσονται τα μονοπολικά καλώδια από το μεταλλικό στροφείο με τη 

βοήθεια μηχανοκίνητου εργάτη με δύναμη έλξης τουλάχιστον 4 ton συνεχούς 

δυναμομέτρησης και των ράουλων εκτύλιξης ή με την βοήθεια ηλεκτρικών ράουλων 

ταυτόχρονης συγχρονισμένης κίνησης, τοποθετημένα σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 

25 m. Μετά την εκτύλιξη των καλωδίων και την αφαίρεση των ράουλων εκτύλιξης, τα 

καλώδια θα τοποθετούνται με ιδιαίτερη προσοχή στην μόνιμη θέση τους, χειρωνακτικά, 

επάνω στον διαμορφωμένο πυθμένα της τάφρου σύμφωνα με την διάταξη που 

προβλέπεται από τη μελέτη ( τριγωνική τοποθέτηση) συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

α) Ευθυγράμμιση των καλωδίων. 

β) Περίδεσή τους (τριγωνική διάταξη) σε αποστάσεις το πολύ 1 m, με κατάλληλους  

πλαστικούς σφιγκτήρες ελάχιστου πλάτους 10 mm.  

Τα καλώδια θα καλύπτονται από ένα (1) στρώμα άμμου λατομείου, σε δύο διαδοχικά 

συμπυκνωμένες στρώσεις, η 1η των 30 cm και η 2η των 10 cm για τοποθέτηση των 

καλωδίων σε τριγωνική διάταξη, ιδίων ιδιοτήτων όπως το προηγούμενο. Μετά την 1η 

στρώση των 30 cm ή των 20 cm και προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή μεταφορά και 

τοποθέτηση κάθε τμήματος των καλωδίων ισχύος, θα εκτελείται με ευθύνη της 

Επιχείρησης, ηλεκτρική δοκιμή με εφαρμογή τάσης 10 kV d.c. για t=1 min μεταξύ του 

μεταλλικού μανδύα και της εξωτερικής επιφάνειας του PVC ή PE σύμφωνα με το IEC 229 

(παρ. 5.1.). Γι’ αυτό το σκοπό θα υπογράφονται από τον  υπεύθυνο των μετρήσεων και 

τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης σχετικές Εκθέσεις επιτυχίας της εν λόγω 

δοκιμής. 

Η επιτυχία της δοκιμής αυτής, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του 

ευθύνες έως και την Οριστική Παραλαβή του Έργου, καθ’ όσον η εν λόγω δοκιμή θα 

επαναληφθεί κατά τμήματα ή σε ολόκληρο το μήκος της καλωδιακής γραμμής και μετά 

την κατασκευή όλων των συνδέσμων καλωδίων ισχύος. 

 Στη συνέχεια πάνω στο δεύτερο στρώμα, θα τοποθετούνται για λόγους μηχανικής 

προστασίας των καλωδίων, οι πλάκες επικάλυψης κατασκευασμένες σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή  ΔΚΣΔ–253/01 και τα σχέδια της Επιχείρησης. 

Για να τοποθετούνται οι πλάκες προστασίας ακριβώς πάνω από τα καλώδια θα 

χρησιμοποιούνται μικροί ξύλινοι πάσσαλοι, που θα δείχνουν την ακριβή θέση των 

καλωδίων (εφόσον αυτό απαιτείται από την διάσταση πλάτους της εκσκαφής). Στη 

συνέχεια επάνω από τις πλάκες επικάλυψης θα τοποθετείται τρίτο (3ο) στρώμα άμμου 

λατομείου, πάχους 10 cm και ίδιων ιδιοτήτων όπως τα προαναφερόμενα για την 

επικάλυψη των πλακών προστασίας των καλωδίων 150 kV και τη διαμόρφωση ομαλής 

επιφάνειας επικάθισης του τηλεφωνικού καλωδίου πιλότ, των δύο σωλήνων οπτικής ίνας 

ΡΕ-80 Φ50 πάχους 3 mm και των τριών (3) 3οπων σωλήνων οπτικής ίνας ΡΕ-80 3 x 

Φ50 πάχους 3 mm. 
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Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω, πάνω από τις πλάκες 

επικάλυψης των καλωδίων ισχύος, θα τοποθετείται στρώμα πάχους 30 cm από άμμο 

λατομείου με τις ίδιες ιδιότητες όπως τα προαναφερθέντα στρώματα και στη συνέχεια η 

συμπλήρωση της τάφρου θα  γίνεται με υλικό της Π.Τ.Π.  Ο.155 (3 Α).   

Όλα τα παραπάνω στρώματα άμμου λατομείου θα συμπιέζονται με χειροκόπανο ή ελαφρύ 

μηχανικό μέσο. 

Τα καλώδια 150 kV που τοποθετούνται στο χαντάκι θα πρέπει να καλύπτονται μέχρι και 

την πρώτη στρώση τουλάχιστον, την ίδια ημέρα εγκατάστασής τους. Αν αυτό δε είναι 

δυνατό, θα πρέπει να προστατευθούν τα καλώδια, σε όλο το μήκος τους, με 

χοντροσανίδες σε σχήμα Λ.  

Προκειμένου να είναι εφικτό το παραπάνω θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει ετοιμότητα από 

την προηγουμένη ημέρα, στα παρακάτω : 

 

1. O μηχανικός εξοπλισμός της έλξης να είναι τοποθετημένος στην τάφρο. 

2. Τα στροφεία να είναι τοποθετημένα στη θέση έλξης έτσι ώστε η ώρα έναρξης των 

εργασιών έλξης να μην υπερβαίνει την 8η π.μ. Σε διαφορετική περίπτωση οι εργασίες 

έλξης θα μετατίθενται για την επομένη.  

 

Επίσης κατά την ημέρα της έλξης θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέτει εργατοτεχνικό 

δυναμικό 20 ατόμων, καθώς και 2 τουλάχιστον μικρούς φορτωτές για την επίχωση με 

άμμο των καλωδίων ισχύος. 

Κάθε φορά που το καλώδιο τοποθετείται κοντά σε εγκαταστάσεις άλλων Οργανισμών 

(Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π., Δ.ΕΠ.Α. κ.λπ.), πρέπει να προστατεύεται από μελλοντικές εργασίες 

που είναι δυνατό να γίνουν κοντά του από άλλους Οργανισμούς, με κατακόρυφες πλάκες 

επικάλυψης (των καλωδίων ισχύος) τοποθετημένες κοντά στο καλώδιο. 

Ειδικά από το κέντρο των θέσεων συνδέσμων (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης), ο 

Ανάδοχος και για απόσταση 50 m από αυτούς θα τοποθετεί στον πυθμένα του χαντακιού 

πριν την στρώση του πρώτου (1ου) στρώματος λεπτόκοκκης άμμου λατομείου, 

πολύκλωνο, επικασσιτερωμένο γυμνό αγωγό γείωσης, διατομής 1x50 mm2 Cu, (έναν ή 

περισσότερους).  

 

Στις σιδηροκατασκευές εντός των Κέντρων Διανομής, για την ασφάλιση των καλωδίων 

150kV χρησιμοποιούνται κατάλληλα για τις διαστάσεις τους, μονοπολικά ή τριπολικά 

στηρίγματα (clamps), με εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που θα 

τυγχάνουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. Το υλικό κατασκευής τους μπορεί να είναι 

πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλονήματα (polyamide  fiberglass-reinforced) με μηχανική 

αντοχή 20.000Ν. Εναλλακτικά, τα στηρίγματα μπορεί να είναι μονοπολικά 

κατασκευασμένα από λευκό πολυαιθυλένιο (PEUHMW 500) σύμφωνα με το συνημμένο 

σκαρίφημα στο Τεύχος ΣΤ’ της Διακήρυξης. Για αποφυγή τραυματισμού του καλωδίου 

150kV από μηχανική καταπόνηση ή αλλαγή θερμοκρασίας, έκαστο στήριγμα θα 

εφαρμόζεται με το αντίστοιχο ελαστικό παρέμβυσμα (elastic inlay). 

 

 
 

Β.2. Τηλεφωνικό καλώδιο πιλότ 50Χ2Χ0.8 - Σωλήνα ΡΕ-80 Φ50 mm 
- 3οπη ΡΕ-80 3xΦ50 mm. 

 

Β.2.1. Τύπος καλωδίου. 
 
Τηλεφωνικό καλώδιο πιλότ με μόνωση από πορώδες πολυαιθυλένιο με συμπαγή 

επιδερμίδα από πολυαιθυλένιο (Foam-skin) αστεροτετραδικής πλέξης, πλέξη των 

τετράδων σε υπο-ομάδες των 5 τετράδων, σύστρεψη των υποομάδων σε ομάδες, 

πλήρωση των κενών με πετρελαϊκή μάζα (Jelly) θωράκιση της ψυχής του καλωδίου με 

ταινία αλουμινίου πάχους 0,2 χιλ. πλαστικοποιημένη και από τις δύο επιφάνειες με 

πολυαιθυλένιο τύπου Α-OZYSF(L) 2Y, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΤΕ 

012.6/Γ/4.92. Τύπος διατομής: 50Χ2Χ0.8 PEJ    (ΚΥ 500000296). 
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Β.2.2.  Μεταφορά στροφείων. 
 
Τα τηλεφωνικά καλώδια πιλότ προμήθειας Αναδόχου θα παραληφθούν επί 

συσκευασμένων ξύλινων στροφείων, σε μήκη που εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα 

καλωδίων 150 kV – πιλότ  –  οπτικών ινών στον τόπο του έργου.  

Η συσκευασία της σωλήνας ΡΕ-80 Φ50 mm, πάχους 3 mm (για διέλευση οπτικής ίνας) 

καθώς και η συσκευασία της 3οπης σωλήνας ΡΕ-80 3xΦ50 mm, πάχους 3 mm, θα 

πρέπει να είναι σε στροφεία, θα είναι προμήθειας Αναδόχου και θα παραληφθούν στον 

τόπο του Έργου. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των φάσεων της φόρτωσης 

και εκφόρτωσης των συσκευασμένων ξύλινων στροφείων, για την αποφυγή φθορών τόσο 

στο ξύλινο στροφείο (σπάσιμο των ξύλινων πτερυγίων κύλισης, παραμόρφωση σιδηρού 

ομφαλού κ.λπ.) όσο και στο συσκευασμένο σ’ αυτό, καλώδιο πιλότ - σωλήνων. 

Μετά την τοποθέτηση των καλωδίων - σωλήνων, τα εν λόγω στροφεία, κενά ή με 

αποκόμματα καλωδίων - σωλήνων, θα απομακρύνονται από τον Ανάδοχο. 

 

 

Β.2.3.  Εγκατάσταση 

 
Το τηλεφωνικό καλώδιο πιλότ 50x2x0,8, εγκαθίσταται ανά άνοιγμα καλωδίων 150 kV. Η 

εγκατάσταση των σωλήνων ΡΕ-80 Φ50 mm, πάχους 3 mm (για μελλοντική διέλευση 

οπτικής ίνας), θα είναι επίσης ανά άνοιγμα. 

Επίσης, η εγκατάσταση της 3οπης σωλήνας ΡΕ-80  3xΦ50 mm, πάχους 3 mm θα είναι  

ανά άνοιγμα. 

Στο ήδη διαμορφωμένο τρίτο (3ο) στρώμα από άμμο λατομείου πάχους 10 cm, θα 

τοποθετείται ένα καλώδιο πιλότ, δύο (2) σωλήνες ΡΕ-80 Φ50 mm για μελλοντική 

διέλευση οπτικής ίνας και τρείς (3) 3οπες σωλήνες ΡΕ-80  3xΦ50 mm για μελλοντική 

διέλευση καλωδίων οπτικών ινών. 

 Κατά την ημέρα της έλξης θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέτει εργατοτεχνικό δυναμικό 20 

ατόμων, καθώς και 2 τουλάχιστον μικρούς φορτωτές για την επίχωση με άμμο των 

καλωδίων. 

Το καλώδιο πιλότ, οι σωλήνες ΡΕ Φ50 mm και οι 3οπες ΡΕ Φ50 mm θα καλύπτονται με 

παρόμοιο τέταρτο (4ο) στρώμα άμμου λατομείου, πάχους 20 cm και ίδιων ιδιοτήτων όπως 

τα προαναφερόμενα.  

Πάνω στο στρώμα αυτό, θα τοποθετούνται για λόγους μηχανικής προστασίας του 

καλωδίου πιλότ και των σωλήνων Φ50 mm, οι πλάκες επικάλυψης κατασκευασμένες 

σύμφωνα με την Προδιαγραφή GR-252/71 και πάνω από τις πλάκες θα τοποθετείται νέο 

στρώμα πάχους       5 cm παρόμοιο με το προηγούμενο. 

 Η υπόλοιπη τάφρος πάνω από τις πλάκες, θα συμπληρώνεται με υλικό της Π.Τ.Π. Ο.155 

(3Α).  

 Η επισήμανση της καλωδιακής γραμμής 150 kV θα γίνεται με πλαστικό πλέγμα, σύμφωνα 

με την Τ. Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-191/10.07.95, και σε όλο το μήκος του χαντακιού όπως 

επίσης πλαστική ταινία (Τεύχος Ε’ / TECHNICAL DESCRIPTION – MARKER TAPE – 

Attachment 1 – Annex 8 – Appendix 8) θα τοποθετείται και πάνω από τις 3οπες 

σωλήνες για την επισήμανσή τους. 

Όλα τα παραπάνω στρώματα μέχρι και τις πλάκες επικάλυψης όλων των καλωδίων (150 

kV & πιλότ) θα συμπιέζονται με χειροκόπανο, ή με ελαφρύ μηχανικό μέσο ενώ τα 

υπόλοιπα υλικά συμπλήρωσης της τάφρου θα συμπιέζονται κανονικά σε στρώσεις πάχους 

20 cm με μηχανικό δονητή, ενώ ταυτόχρονα θα διαβρέχονται. 

Κάθε φορά που το καλώδιο τοποθετείται κοντά σε εγκαταστάσεις άλλων Οργανισμών 

(Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π., Δ.ΕΠ.Α. κ.λπ.), πρέπει να προστατεύεται από μελλοντικές εργασίες 
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που είναι δυνατό να γίνουν κοντά του από άλλους Οργανισμούς, με κατακόρυφες πλάκες 

επικάλυψης (των καλωδίων ισχύος) τοποθετημένες κοντά στο καλώδιο. 

 
 
 

B.3. Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση συνδέσμων  
        καλωδίων 150 kV XLPE 

 
Για τη σύνδεση των διαφόρων μηκών των καλωδίων 150 kV XLPE μεταξύ τους, θα γίνει 

προμήθεια ευθέων συνδέσμων 150 kV συνεχείας (STRAIGHT JOINT) και ευθέων 

συνδέσμων 150 kV διαχωρισμού μανδυών (CROSS – BONDING JOINT) σύμφωνα με 

την Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-175/Νοεμ.07 (Τεύχος Ε’) . 

Όσον αφορά τους συνδέσμους διαχωρισμού μανδυών, στην προμήθεια θα περιλαμβάνεται 

επαρκές μήκος συγκεντρικού καλωδίου και καλωδίου γείωσης σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή ΔΔ-1/Νοεμ.07 και το Συμπλήρωμα Νο1 αυτής (Τεύχος Ε΄).  

Ο μονωτικός κώνος των συνδέσμων θα είναι ένας και ενιαίος και σύμφωνα με τα 

προσδιοριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-175/Νοεμ.07 (Τεύχος Ε΄) 

χαρακτηριστικά.  

Ιδιαίτερα ως προς το υλικό κατασκευής του μονωτικού κώνου, όπου η περιγραφή 

προδιαγράφει ως αποδεκτό υλικό κατασκευής το EPDM ή ERP, είναι επίσης δυνατόν να 

γίνει αποδεκτός και μονωτικός κώνος κατασκευασμένος από άλλο υλικό. Στην περίπτωση 

αυτή απαιτείται να προσκομιστεί με την προσφορά πίνακας εγκατεστημένων εξαρτημάτων 

(είδος εξαρτήματος, ποσοτολόγιο, πελατολόγιο, αρμόδιοι επικοινωνίας και βεβαιώσεις 

στατιστικής συμπεριφοράς) σε δίκτυα παρόμοιου επιπέδου τάσεως εντός της τελευταίας 

πενταετίας. 

Ισοδύναμη ως προς τις απαιτήσεις απόλυτης και αξιόπιστης στεγανότητας αποτελεί – εκτός 

από την προβλεπόμενη, στην ΔΔ-175/Νοεμ.07 (Τεύχος Ε’)  Τεχνική Περιγραφή, 

μεταλλική συγκόλληση – και κάθε άλλος δόκιμος τρόπος μέσω μεταλλικών φλατζών και 

ελαστικών παρεμβυσμάτων (O-ring ή επίπεδα παρεμβύσματα). Η εξωτερική 

στεγανοποίηση μόνο μέσω ελαστικών ταινιών, θερμοσυστελλόμενων σωλήνων ή/και 

ρητινούχων και παρόμοιας χρήσης υλικών δεν είναι αποδεκτή. 

Η στάθμη μόνωσης του μονωτικού δακτυλίου του συνδέσμου και του συγκεντρικού 

καλωδίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 kV (κρουστικό κύμα 1,2/50μς) μεταξύ των 

δύο διαχωρισμένων μερών και 37,5 kV (κρουστικό κύμα 1,2/50μς) εκάστης πλευράς του 

συνδέσμου ως προς γή, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του IEC60840/2011-11.  

Η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των συνδέσμων, καθώς και η φορτοεκφόρτωση, 

μεταφορά και τοποθέτηση κάθε άλλου υλικού (συγκεντρικά καλώδια για σύνδεση 

μανδυών με το μεταλλικό κιβώτιο λυομένων επαφών κ.λπ.) που απαιτείται για την 

συναρμολόγηση τους, θα γίνουν με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου, επιτόπου του έργου. 

Όσον αφορά τις εργασίες στις  θέσεις συναρμολόγησης καθώς και οι σχετικές υποχρεώσεις 

του Αναδόχου, αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 10 του Τεύχους Γ’ 

(ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) και στα Άρθρα 81 & 82 του Τεύχους Β’ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) της 

παρούσας. 

Στην περίπτωση του Άρθρου 81 (Συναρμολόγηση συνδέσμων καλωδίων 150kV X-LPE, 

από Ανάδοχο) του Τεύχους Β’ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ), οι σύνδεσμοι θα συναρμολογηθούν από 

εξειδικευμένο συνεργείο συναρμολόγησης, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παρουσιάσει βεβαιώσεις εμπειρίας από συμμετοχή σε συναρμολογήσεις καλωδίων – 

εξαρτημάτων 150 kV, καθώς και τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας από ανεξάρτητους 

Οργανισμούς, όταν τους ζητηθεί. 

          Τα υλικά σύνδεσης που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να προέρχονται από δόκιμους 

κατασκευαστές, οι οποίοι θα έχουν βιομηχανοποιήσει και προμηθεύσει, κατά το χρονικό 

διάστημα από 01.01.2010 έως την ημ/νία υποβολής της προσφοράς, ίδια ή ίδιου τύπου 

υλικά και συγκεκριμένα θα έχουν προμηθεύσει ή συμβολαιοποιήσει τουλάχιστον 150 

τεμάχια συνδέσμων». 
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B.4. Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση μεταλλικών 

κιβωτίων άμεσης γείωσης (EARTHING BONDING LINK BOX) 

 
Για την γείωση των μανδυών των καλωδίων 150 kV XLPE, ανά τρείς θέσεις σύνδεσης, θα 

γίνει προμήθεια κατάλληλων μεταλλικών κιβωτίων άμεσης γείωσης (EARTHING BONDING 

LINK BOX), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ΔΕΕΔ-ΔΔ-385/11/2017(Τεύχος Ε). 

Το μεταλλικό κιβώτιο άμεσης γείωσης θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της έκδοσης Electra 

No128/1990. 

         Κάθε κιβώτιο θα συνοδεύεται από μία επιπλέον ελαστική φλάντζα στεγανοποίησης, ως 

συνοδευτικό παρελκόμενο. 

         Τα κιβώτια θα μεταφερθούν με ευθύνη του Αναδόχου επιτόπου του έργου και θα 

συναρμολογηθούν από εξειδικευμένο συνεργείο συναρμολόγησης (βλέπε Β.3. του 

Τεύχους αυτού). 

         Όσον αφορά τις θέσεις συναρμολόγησης καθώς και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, βλέπε 

Άρθρα 81 & 82 του Τεύχους Β΄(ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) της παρούσας. 

 

B.5. Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση συνδέσμων 
τηλεφωνικού καλωδίου πιλότ 50x2x0,8. 
 
Για την σύνδεση των διαφόρων μηκών του τηλεφωνικού καλωδίου πιλότ 50x2x0,8 μεταξύ 

τους, θα γίνει προμήθεια συνδέσμων πιλότ, σύμφωνα με την  Προδιαγραφή του ΟΤΕ 

012.6/Γ/4.92 κατάλληλων για σύνδεση καλωδίων πιλότ. Με τύπο διατομής: 50Χ2Χ0.8 

PEJ    (ΚΥ 500000296). 

  

Η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά  των ως άνω συνδέσμων καθώς και η 

φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά και τοποθέτηση κάθε άλλου υλικού  που απαιτείται για την 

συναρμολόγηση τους, θα γίνουν με έξοδα του Αναδόχου.  

Οι σύνδεσμοι θα μεταφερθούν με ευθύνη του Αναδόχου επιτόπου του έργου και θα 

συναρμολογηθούν από εξειδικευμένο συνεργείο συναρμολόγησης . 

 
 

 

Β.6.  Υπόγειο καλώδιο 48 (4x12) μονότροπων οπτικών ινών. 
 

Β.6.1.  Τύπος καλωδίου. 
 
Το υπόγειο καλώδιο 48 (4x12) μονότροπων οπτικών ινών θα είναι κατασκευασμένο 

σύμφωνα με τον πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών (Τεύχος Ε’ της παρούσας).  

 

Β.6.2.  Μεταφορά στροφείων. 
 
Τα καλώδια των σαρανταοκτώ (48) οπτικών ινών προμήθειας Αναδόχου, θα παραληφθούν 

επί συσκευασμένων ξύλινων στροφείων, σε μήκη πού εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα 

καλωδίων 150 kV – πιλότ  –  οπτικών ινών στον τόπο του έργου.  

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των φάσεων της φόρτωσης 

και εκφόρτωσης των συσκευασμένων ξύλινων στροφείων, για την αποφυγή φθορών τόσο 

στο ξύλινο στροφείο (σπάσιμο των ξύλινων πτερυγίων κύλισης, παραμόρφωση σιδηρού 

ομφαλού κ.λπ.) όσο και στο συσκευασμένο σ’ αυτό, καλώδιο οπτικών ινών. 

Μετά την τοποθέτηση των καλωδίων οπτικών ινών, τα εν λόγω στροφεία, κενά ή με 

αποκόμματα καλωδίου, θα απομακρύνονται από τον Ανάδοχο. 
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Β.6.3.  Εγκατάσταση. 
 
Το καλώδιο οπτικών ινών τοποθετείται σε ήδη εγκατεστημένο πλαστικό σωλήνα PE Φ50 

mm  στο έδαφος ή σε τοίχο ή μέσα σε άλλο σωλήνα, με έναν από τους δόκιμους τεχνικούς 

τρόπους (έλξη, εμφύσηση κ.λπ.) κατόπιν εγκρίσεως της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.   

 

Β.6.4.  Προμήθεια, συναρμολόγηση συνδέσμων. 
  
Η συναρμολόγηση των οπτικών συνδέσμων, μονοκυκλωματικής διαχείρισης σαρανταοκτώ 

(48) οπτικών ινών, γίνονται σε προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις (φρεάτια οπτικών 

ινών). 

 

 

 
              

Β.6.5.  Προμήθεια και τοποθέτηση οπτικού κατανεμητή. 
 
Προμήθεια οπτικού κατανεμητή  τερματισμού, καλωδίου σαρανταοκτώ (48) οπτικών ινών 

και τοποθέτηση αυτού σε επίτοιχο ή επιδαπέδιο ικρίωμα I9U (connectors SC/APC). 

          

Β.6.6.  Τερματισμός και πιστοποίηση – μετρήσεις ζεύξεων. 
 
Μετά την τοποθέτηση και την σύνδεση του καλωδίου οπτικών ινών γίνεται τερματισμός 

αυτού μέσα στους οπτικούς κατανεμητές και ακολουθούν για την πιστοποίηση της καλής 

λειτουργίας, μετρήσεις των ζεύξεων με την χρήση μηχανημάτων οπτικού ισχυόμετρου 

(Power Meter & Light Source) και οπτικού ανακλασίμετρου (OTDR) στα 1.300 nm. 

Μετά το πέρας των μετρήσεων συντάσσονται Πρωτόκολλα Παραλαβής Μετρήσεων, 

διαγράμματα  συνολικών αποσβέσεων ανά ίνα κάθε καλωδίου και θέσεως. 

 

Β.7.  Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση ακροκιβωτίων προς   

        μεταλλοενδεδυμένους πίνακες GIS καλωδίων 150 kV XLPE 
 
Για την σύνδεση των υπογείων καλωδίων 150 kV XLPE με τους μεταλλοενδεδυμένους 

πίνακες 150 kV με μόνωση SF6 (GIS), εγκατεστημένους σε υπαίθριο χώρο του Υ/Σ 

Χανίων, θα γίνει προμήθεια κατάλληλων ακροκιβωτίων (τύπου «plug-in») σύμφωνα με 

την Τεχνική Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-173/10.11.97 (Τεύχος Ε΄). 

Το ακροκιβώτιο προς μεταλλοενδεδυμένους πίνακες GIS θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 

τελευταίας έκδοσης του κανονισμού IEC 60840/2011-11. 

Ο μονωτικός κώνος των ακροκιβωτίων θα είναι ένας και ενιαίος και σύμφωνα με τα 

προσδιοριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-173/10.11.97 (Τεύχος Ε΄) 

χαρακτηριστικά.  

Ιδιαίτερα ως προς το υλικό κατασκευής του μονωτικού κώνου, είναι αποδεκτό υλικό 

κατασκευής το EPDM ή το ERP. Επίσης είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτός και μονωτικός 

κώνος κατασκευασμένος από άλλο υλικό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να 

προσκομιστεί με την προσφορά πίνακας εγκατεστημένων εξαρτημάτων (είδος 

εξαρτήματος, ποσοτολόγιο, πελατολόγιο, αρμόδιοι επικοινωνίας και βεβαιώσεις στατιστικής 

συμπεριφοράς) σε δίκτυα παρόμοιου επιπέδου τάσεως εντός της τελευταίας πενταετίας. 

Οι νέοι πίνακες GIS 170kV του Υ/Σ Χανίων στους οποίους θα συνδεθούν οι δύο 

καλωδιακές γραμμές 150 kV θα είναι τύπου 8DN8 του οίκου Siemens, τεχνικά στοιχεία 

των οποίων παρατίθενται στο Τεύχος E΄ της Διακήρυξης. Οι πίνακες GISθα 

εγκατασταθούν στον Υ/Σ Χανίων από τον ΑΔΜΗΕ. Οι μονωτήρες των ακροκιβωτίων θα 

πρέπει να χορηγηθούν στον Ανάδοχο του ΑΔΜΗΕ για να ενσωματωθούν στον εξοπλισμό 

των πινάκων. 

Τα ακροκιβώτια θα μεταφερθούν με ευθύνη του Αναδόχου επιτόπου του Έργου. Όσον 

αφορά τις εργασίες συναρμολόγησης καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, 
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αυτές περιγράφονται αναλυτικά  στο Άρθρο 10 του Τεύχους Γ’ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) και 

στα Άρθρα 83 & 84 του Τεύχους Β’ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) της παρούσας. 

Στην περίπτωση του Άρθρου 83 (Συναρμολόγηση ακροκιβωτίων καλωδίων 150kV 

XLPE,προς μεταλλοενδεδυμένους πίνακες GIS, από Ανάδοχο) του Τεύχους Β’ 

(ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ), τα ακροκιβώτια θα συναρμολογηθούν από εξειδικευμένο συνεργείο 

συναρμολόγησης, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει βεβαιώσεις 

εμπειρίας από συμμετοχή σε συναρμολογήσεις καλωδίων – εξαρτημάτων 150 kV, καθώς 

και τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας από ανεξάρτητους Οργανισμούς, όταν τους 

ζητηθεί. 

Τα υλικά τερματισμού που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να προέρχονται από δόκιμους 
κατασκευαστές, οι οποίοι θα έχουν βιομηχανοποιήσει και προμηθεύσει, κατά το χρονικό 
διάστημα από 01.01.2010 έως την ημ/νία υποβολής της προσφοράς, ίδια ή ίδιου τύπου υλικά 
και συγκεκριμένα θα έχουν προμηθεύσει ή συμβολαιοποιήσει  ακροκιβώτια τουλάχιστον 80 
τεμάχια.  

 
 

Β.8.  Δοκιμές καλωδίων ισχύος – εξαρτημάτων. 
 
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης με δικά του έξοδα των   

δοκιμών τύπου των καλωδίων και των εξαρτημάτων αυτών βάσει του κανονισμού IEC   

60840/2011-11 παράγραφοι 12, 13, 14 και 15.  

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομίσει σχετικά Πιστοποιητικά Δοκιμών Τύπου, από δόκιμο 

Οίκο του εξωτερικού ή από προηγούμενες δοκιμές που έχουν εκτελεστεί παρουσία 

εκπροσώπου της Επιχείρησης. 

 

2. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, έκαστη νέα καλωδιακή γραμμή θα τεθεί υπό 

ονομαστική τάση δικτύου Uo=150kV για 24 ώρες, σύμφωνα με την παράγραφο 16.3 

του κανονισμού IEC 60840/2011-11. 

Την ευθύνη της επιτυχούς έκβασης της δοκιμής αυτής για το τμήμα της καλωδιακής 

γραμμής που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης φέρει εξ ολοκλήρου ο 

Ανάδοχος. 
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Γ.1. Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ   

150 Kv 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ  ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  (48) 
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ - J1 530 

1055 

J1-J2 495 

J2-J3 495 

1035 

J3 - J4 540 

J4 - J5 540 

1080 

J5 - J6 540 

J6 - J7 383 

766 

J7 - J8 383 

J8 - Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ Ι 383 500 

ΣΥΝΟΛΟ 4.289   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

12.867 4.436 

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 600   
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Για όλα τα τοποθετούμενα καλώδια η αποζημίωση της εργασίας τοποθέτησής τους 

όπως και της προμήθειας τους ( εφ' όσον είναι προμήθειας Αναδόχου ) αφορά το 

πραγματικά επιμετρούμενο και προς χρήση ενσωματούμενο στο έργο μήκος , χωρίς 

τα αποκόμματα ή περισσεύματα πού μπορεί να προκύπτουν μετά την τοποθέτηση , 

ακόμη και εάν αυτά είναι απαραίτητα , είτε για τεχνικούς λόγους (π.χ. αφαίρεση 

μήκους τουλάχιστον 4 m από την πλευρά της έλξης ιδίως των καλωδίων ισχύος) , 

είτε για λόγους ασφαλείας των υπολογισμών του Αναδόχου αφού έλαβε υπ' όψιν 

του τα οριζοντιογραφικά στοιχεία της μελέτης. 

2. Για τα καλώδια ισχύος η προμήθεια είναι τρία στροφεία ανά άνοιγμα. 

3. Σύνδεσμοι καλωδίου οπτικής ίνας θα γίνουν στις θέσεις : J2, J4, J6, J8.. 
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Γ.2. Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ   

150 Kv 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ  ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
ΠΙΛΟΤΟΥ  50x2x0,8 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ  ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  (48) 
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ - J1 530 

1055 1055 

J1-J2 495 

J2-J3 495 

1035 1035 

J3 - J4 540 

J4 - J5 540 

1080 1080 

J5 - J6 540 

J6 - J7 383 

766 766 

J7 - J8 383 

J8 - Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ Ι 383 500 500 

ΣΥΝΟΛΟ 4.289     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

12.867 4.436 4.436 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Για όλα τα τοποθετούμενα καλώδια η αποζημίωση της εργασίας τοποθέτησής τους 

όπως και της προμήθειας τους ( εφ' όσον είναι προμήθειας Αναδόχου ) αφορά το 

πραγματικά επιμετρούμενο και προς χρήση ενσωματούμενο στο έργο μήκος , χωρίς 

τα αποκόμματα ή περισσεύματα πού μπορεί να προκύπτουν μετά την τοποθέτηση , 

ακόμη και εάν αυτά είναι απαραίτητα , είτε για τεχνικούς λόγους (π.χ. αφαίρεση 

μήκους τουλάχιστον 4 m από την πλευρά της έλξης ιδίως των καλωδίων ισχύος) , 

είτε για λόγους ασφαλείας των υπολογισμών του Αναδόχου αφού έλαβε υπ' όψιν 

του τα οριζοντιογραφικά στοιχεία της μελέτης. 

2. Για τα καλώδια ισχύος η προμήθεια είναι τρία στροφεία ανά άνοιγμα. 

3. Σύνδεσμοι καλωδίου οπτικής ίνας θα γίνουν στις θέσεις : J2, J4, J6, J8. 

 


