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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το πρανζσ τθσ Μονεμβάςιασ ζχει φψοσ που κυμαίνεται μεταξφ 40 και 60 μ. με κλίςεισ ςχεδόν κατακόρυφεσ 

και ςε κάποιεσ κζςεισ αρνθτικζσ. Θ αςβεςτολικικι βραχόμαηα παρουςιάηεται κατακερματιςμζνθ ςε πολλζσ 

κζςεισ κακϊσ διατζμνεται από τζςςερα ζωσ ζξι κφρια ςυςτιματα αςυνεχειϊν και παρουςιάηει ζντονεσ 

υποςκαφζσ παράλλθλα ςτα αραιά επίπεδα ςτρϊςθσ. Σε πολλζσ κζςεισ παρουςιάηεται χαλαρωμζνθ, κακϊσ 

οι αςυνζχειεσ που αναπτφςςονται παράλλθλα ςτο πρανζσ είναι ανοικτζσ, με αποτζλεςμα να ζχουν 

αποχωριςτεί μεγάλα τεμάχθ βράχου από τθν κφρια μάηα του πρανοφσ. Θ κατάςταςθ τθσ βραχομάηασ ςε 

ςυνδυαςμό με το μεγάλο φψοσ του πρανοφσ και τθν μικρι ι μθδενικι απόςταςθ των κτιρίων τθσ κάτω 

πόλθσ ςτθ βάςθ του πρανοφσ, κακιςτοφν το μεγαλφτερο μικοσ του πρανοφσ ιδιαίτερα επικίνδυνο από 

πλευράσ αςτάκειασ λόγω καταπτϊςεων. 

Στο παρελκόν ζχουν ςθμειωκεί καταπτϊςεισ βράχων, τόςο ςε ιςτορικοφσ χρόνουσ όςο και μετά το 2003. Οι 

πρόςφατεσ καταπτϊςεισ αφοροφςαν τεμάχθ διαςτάςεων μζχρι και 1.5 - 2m3 τα οποία προκάλεςαν 

ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςε λικόκτιςτο τοιχίο κατοικίασ. Το 2010 εκδθλϊκθκαν αςτάκειεσ μικρότερων τεμαχϊν 

(μζχρι 1m3), τα οποία κατζλθξαν ςτο μονοπάτι που χρθςιμοποιείται από επιςκζπτεσ ςτθ βάςθ του πρανοφσ. 

Σθμειϊνεται ότι παρότι δεν ζχουν λθφκεί μζτρα ςτερζωςθσ των βραχωδϊν πρανϊν, ζχει γίνει επζκταςθ 

του οικιςμοφ τα τελευταία χρόνια, από το 2004 ζωσ ςιμερα, ςε διάφορεσ κζςεισ κοντά ςτο πρανζσ με 

αποτζλεςμα να ζχει αυξθκεί ςθμαντικά ο βακμόσ επικινδυνότθτασ. 

Τα κυριότερα προβλιματα που εντοπίηονται ςτο βραχϊδεσ πρανζσ τθσ Μονεμβάςιασ είναι τα ακόλουκα: 

 Αποκολλιςεισ τεμαχϊν βράχου λόγω υποςκαφϊν. Τα τεμάχθ είναι μεγζκουσ μζχρι 1-2m3, ςε 

διαφορετικά υψόμετρα του πρανοφσ (τόςο ςτθ ςτζψθ όςο και ςτο ενδιάμεςο τμιμα του). Πολλά από 

αυτά τα τεμάχθ ζχουν απϊλεια ςτιριξθσ λόγω υποςκαφϊν και προγενζςτερων καταπτϊςεων βράχων. 

 Αποκολλιςεισ επιςφαλϊν μεγάλων τεμαχϊν βράχου (πάνω από 3-4m3), τα οποία διαχωρίηονται από το 

πρανζσ με ανοικτζσ αςυνζχειεσ. 

 Φπαρξθ επιςφαλϊν τεμαχϊν πολφ μεγάλων διαςτάςεων. 

 Φπαρξθ ανοικτϊν αςυνεχειϊν ςτο πρανζσ (με αποτζλεςμα θ βραχομάηα να εμφανίηεται χαλαρωμζνθ ςε 

πολλζσ κζςεισ). 

 Φπαρξθ λικοκολϊνων ςτθ βάςθ του πρανοφσ, οι οποίεσ είναι αποχωριςμζνεσ με ανοικτζσ αςυνζχειεσ 

από το πρανζσ. Σε κάποιεσ από αυτζσ ο κίνδυνοσ είναι μεγάλοσ δεδομζνου ότι αυτζσ είναι 

επικρεμάμενεσ πάνω από τισ κατοικίεσ ςτθ βάςθ του πρανοφσ. 

 

Με βάςθ τα παραπάνω είναι εμφανζσ ότι το πρανζσ τθσ Μονεμβάςιασ χαρακτθρίηεται από διαφορετικοφσ 

μθχανιςμοφσ αςτάκειασ, οι οποίοι δθμιουργοφν ςυνκικεσ ιδιαίτερα υψθλοφ κινδφνου για τισ κατοικίεσ ςτθ 

βάςθ του πρανοφσ και για τουσ διερχόμενουσ επιςκζπτεσ. Είναι προφανζσ, ότι οι τα προβλιματα που 

παρουςιάηονται δεν μποροφν να αποφευχκοφν με απλζσ επεμβάςεισ τοπικοφ χαρακτιρα και απαιτοφνται 

ςυςτθματικά μζτρα ςτακεροποίθςθσ ςε όλο το μικοσ του πρανοφσ. 
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2. ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ ΕΠΙΦΑΛΩΝ ΣΕΜΑΧΩΝ - ΛΙΘΟΔΟΜΕ  

2.1  Γενικά 

Απαραίτθτθ κρίνεται θ απόςπαςθ και απομάκρυνςθ των επικρεμάμενωγ βραχωδϊν τεμαχϊν που ζχουν 

διαςτάςεισ κυρίωσ μζχρι 3-5 m3. Πρζπει να τονιςτεί ότι ενδεχομζνωσ υπάρχουν και άλλα επιςφαλι τεμάχθ 

πάνω ςτο πρανζσ, τα οποία ενδζχεται να μθν ζχουν καταγραφεί ςτθν αποτφπωςθ. Επίςθσ, τονίηεται ότι 

πολλά από τα τεμάχθ που ζχουν καταγραφεί δεν είναι δυνατό να κακαιρεκοφν λόγω των μεγάλων 

διαςτάςεων τουσ ι λόγω τθσ πικανισ ςτιριξθσ υπερκείμενων μεγαλφτερων τεμαχϊν αλλά και των τειχϊν 

τθσ Άνω Πόλθσ. 

Θ δυνατότθτα και θ αναγκαιότθτα κακαίρεςθσ των μεμονωμζνων χαλαρϊν βραχωδϊν τεμαχϊν (κυρίωσ 

διαςτάςεων μεταξφ 1-5 m3) κα προςδιοριςτεί επί τόπου κατά τθ φάςθ καταςκευισ των ζργων προςταςίασ. 

Θ μζκοδοσ που κα ακολουκθκεί βαςίηεται αρχικά ςε οπτικό ζλεγχο πάνω ςτο πρανζσ από εξιδεικευμζνο 

ςυνεργείο «αναρριχθτϊν» γεωλόγων και ςε επόμενο ςτάδιο ζλεγχο τθσ πικανισ μετατόπιςθσ του τεμάχουσ 

με τθν επιβολι ςυγκεκριμζνθσ δφναμθσ από υδραυλικό ςφςτθμα (γρφλλοσ). Με βάςθ τον ζλεγχο αυτό κα 

αποφαςιςκεί θ κακαίρεςθ ι μθ των βραχωδϊν τεμαχϊν. Για τα τεμάχθ που είναι μικρότερα από 1 m3, τα 

οποία είναι αποκομμζνα πάνω ςτο πρανζσ, κα γίνει θ κακαίρεςθ άμεςα με μόνθ εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ 

που υποςκάπτουν τμιμα των υπερκειμζνων τειχϊν τθσ Άνω Πόλθσ, όποτε τότε δεν κα πραγματοποιθκεί 

καμία απόςπαςθ. Τα τεμάχθ μεγάλων διαςτάςεων, μεγαλφτερα από 5 m3 δεν είναι δυνατό να 

κακαιρεκοφν, κυρίωσ για λόγουσ αςφαλείασ, και κα ςτακεροποιθκοφν με ςυςτθματικι αγκφρωςθ. 

Εκτιμάται ότι θ ςυνολικι ποςότθτα των απαιτοφμενων κακαιρζςεων βράχων ανζρχεται ςτα 1500 m3. 

Σθμειϊνεται, ότι πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κακαίρεςθσ κα απαιτθκεί θ καταςκευι βραχοπαγίδασ 

μικρισ ενζργειασ (500 kJ), ςτθ βάςθ του πρανοφσ, όπου κρίνεται απαραίτθτο για τθν αναχαίτιςθ των 

τεμαχϊν που κα καταλιγουν ςτον πόδα του πρανοφσ (ςτο μονοπάτι και ςε κατοικίεσ). Τονίηεται ότι κατά τθ 

διάρκεια των εργαςιϊν κακαίρεςθσ τεμαχϊν από πρανζσ, απαιτείται επίβλεψθ από τθν Υπθρεςία ι και τον 

Σφμβουλο τθσ Υπθρεςίασ. 

Επιπλζον, προτείνεται ο κακαριςμόσ και θ αφαίρεςθ φυτοκάλυψθσ, όπου επιτρζπεται, 

(ςυμπεριλαμβανομζνου πικανζσ ρίηεσ κάμνων και δζντρων) από τισ ρωγμζσ και τισ αςυνζχειεσ, τα οποία 

μπορεί να αποβοφν παράγοντεσ περαιτζρω αςτάκειασ και ενδεχομζνωσ αςτοχίασ. 

 

2.2  Καταςκευζσ λιθοδομϊν 

Σε ςυνζχεια των εργαςιϊν κακαίρεςθσ των βράχων μπορεί να γίνει, τοπικά και όπου κρίνεται 

αποτελεςματικό, καταςκευι λικόκτιςτων τειχίων για τθν ςτιριξθ μεγάλων τεμαχϊν. Θ λικοδομι κα κτιςτεί 

με πζτρεσ από το πρανζσ και κονίαμα παρόμοιου χρϊματοσ με αυτό του βράχου. Για τθν καταςκευι κα 

χρθςιμοποιθκοφν κατ' αρχιν τα τεμάχια που κα αφαιρεκοφν κατά τον κακαριςμό των πρανϊν. 

Οι κζςεισ καταςκευισ λικοδομισ πλιρωςθσ και υποςτιριξθσ επικρεμάμενων τεμαχίων βράχου, κα 

οριςτικοποιθκοφν κατά τθ φάςθ καταςκευισ κυρίωσ μετά τισ εργαςίεσ κακαιρζςεων εντοπιηόμενεσ ςτθ 

βάςθ του πρανοφσ. Θ εφαρμογι τθσ μεκόδου μπορεί να γίνει ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Στιριξθ επικρεμάμενων τεμαχϊν τα οποία δεν κα κακαιρεκοφν με λικοπλιρωτο τειχίο ςτθ βάςθ τθσ 

υποςκαφισ του βραχϊδουσ τεμάχουσ.  

 Κλείςιμο κάποιων καρςτικϊν κενϊν του βράχου με λικοπλιρωτθ καταςκευι, εφόςον υπάρχει ανάγκθ 

λόγω υποςκαφισ ι αποςτακεροποίθςθσ κάποιου τεμάχουσ. 
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3. ΑΓΚΤΡΩΕΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΕΜΑΧΩΝ 

Για τθν ςτακεροποίθςθ μεγάλων τεμαχϊν και για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ευςτάκειάσ τουσ, κα γίνει χριςθ 

πακθτικϊν αγκυρίων, μιασ και ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει κάποια αςτοχία αυτϊν, οι βραχοπαγίδεσ κα 

αδυνατιςουν να τα ςυγκρατιςουν. Προβλζπεται θ ςθμειακι αγκφρωςθ των τεμαχϊν των οποίων ο όγκοσ 

δεν ξεπερνά τα 5 - 10 m3. Για τα τεμάχθ των οποίων ο όγκοσ υπερβαίνει τα 10 m3 κρίνεται απαραίτθτθ θ 

ςυςτθματικι αγκφρωςι τουσ ςε κατάλλθλο κάνναβο. 

Σφμφωνα με τθ μελζτθ απαιτείται θ αγκφρωςθ 55 διακριτϊν τεμαχϊν. Σθμειϊνεται ότι από τον υπολογιςμό 

προςδιορίςτθκε ότι τα τεμάχθ με μικρότερεσ διαςτάςεισ απαιτοφν αγκφρωςθ με ζνα αγκφριο αλλά για 

λόγουσ μεγαλφτερθσ αςφάλειασ προτείνεται να γίνει αγκφρωςθ με δφο αγκφρια. 

Παρατθρείται μεγάλοσ αρικμόσ τεμαχϊν τα οποία πρζπει να αγκυρωκοφν με δφο αγκφρια, και μικρότεροσ 

αρικμόσ τεμαχϊν μεγάλων διαςτάςεων τα οποία πρζπει να αγκυρωκοφν ςε κάναβο με περιςςότερα 

αγκφρια. Ο ςυνολικόσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ αγκυρίων είναι ίςοσ με 190. Ο αρικμόσ αγκυρίων που πρζπει 

να τοποκετθκοφν ανά τζμαχοσ προςδιορίςτθκε για κακεςτϊσ ςειςμικισ φόρτιςθσ. 

Θ κζςθ των τεμαχϊν που απαιτοφν ςτερζωςθ με αγκφρια παρουςιάηονται ςτα Σχζδια τθσ μελζτθσ. 

Επιςθμαίνεται, ότι κατά τθν επικεϊρθςθ του πρανοφσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν κακαίρεςθσ 

ενδζχεται να εντοπιςτοφν περαιτζρω τεμάχθ τα οποία κρίνονται αςτακι. Τα τεμάχθ αυτά κα πρζπει να 

αγκυρωκοφν με ανάλογο τρόπο όπωσ υποδεικνφεται ςτθν παροφςα ζκκεςθ. 

Τα πακθτικά αγκφρια κα είναι ολόςωμθσ πάκτωςθσ. Θ φζρουςα ικανότθτα των αγκυρίων είναι 230 kN. Θ 

ράβδοσ του αγκυρίου κα ζχει διατομι Φ28mm, χάλυβα κατθγορίασ B500C. Το όριο διαρροισ ιςοφται με 

Fy=0.402 ΜΝ. Θεωρϊντασ ςυντελεςτι αςφαλείασ ίςο με 1.75 το επιτρεπόμενο φορτίο των αγκυρίων είναι 

ίςο με Fall= 230 kN. Το μικοσ των αγκυρίων κα πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε το αγκφριο να ειςζρχεται 

τουλάχιςτον κατά το ίδιο μικοσ ςε υγιι- ςτακερό βράχο. Γενικά το μικοσ των αγκυρίων κα είναι 

τουλάχιςτον 3 μ. για τισ μεμονωμζνεσ αγκυρϊςεισ τεμαχϊν και 6 μ. για τισ ςυςτθματικζσ αγκυρϊςεισ ςε 

κάναβο των τεμαχϊν μεγάλων διαςτάςεων. Ο κάναβοσ τθσ ςυςτθματικισ αγκφρωςθσ κα επιλεγεί ανάλογα 

με τθν επιφάνεια του τεμάχουσ πάνω ςτο πρανζσ και τισ επί τόπου ςυνκικεσ, ζτςι ϊςτε να τοποκετθκοφν 

τα αγκφρια που προδιαγράφονται ςτθ μελζτθ. 

 

4. ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 

4.1  Γενικά 

Θ τοποκζτθςθ μεταλλικοφ πλζγματοσ πάνω ςτο πρανζσ προτείνεται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Σε κζςεισ όπου θ βραχόμαηα είναι ζντονα κερματιςμζνθ και χαλαρωμζνθ. 

 Σε κζςεισ που δεν είναι δυνατό να γίνουν ςυςτθματικζσ κακαιρζςεισ τεμαχϊν λόγω πικανισ υποςκαφισ 

υπερκείμενων τεμαχϊν. 

 Σε κζςεισ ςτο ανϊτερο τμιμα του πρανοφσ (ςτζψθ) όπου δεν είναι δυνατό να γίνουν κακαιρζςεισ 

τεμαχϊν λόγω πικανισ υποςκαφισ των τειχϊν τθσ Άνω Πόλθσ. 

 Σε κζςεισ όπου εμφανίηονται λικοκολϊνεσ ςτθ βάςθ του πρανοφσ φψουσ αρκετϊν μζτρων. 

 Σε κζςεισ όπου εμφανίηονται επικρεμάμενοι βράχοι πάνω από κατοικίεσ ςτθ βάςθ του πρανοφσ. 

Για τθ ςτερζωςθ του πλζγματοσ πραγματοποιείται ςυςτθματικι αγκφρωςθ ςε κάναβο. 
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4.2  Προτεινόμενεσ θζςεισ τοποθζτηςησ πλεγμάτων 

Οι προτεινόμενεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ των μεταλλικϊν πλεγμάτων δίνονται ςτο Σχζδιο Γ (όψθ του πρανοφσ) 

τθσ μελζτθσ. Οι προτεινόμενεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ του μεταλλικοφ πλζγματοσ ζχουν αρικμθκεί πάνω ςτα 

Σχζδια για τθν καλφτερθ επιςκόπθςι τουσ.  

Το ςυνολικό εμβαδό του μεταλλικοφ πλζγματοσ ανζρχεται ςε 2000m2 περίπου. Τονίηεται ότι κατά τθ 

διάρκεια των εργαςιϊν κακαίρεςθσ των επιςφαλϊν βραχωδϊν τεμαχϊν ενδζχεται να προςδιοριςκεί και 

κάποια πρόςκετθ περιοχι επί του πρανοφσ, ςτθν οποία θ βραχόμαηα παρουςιάηεται ζντονα κερματιςμζνθ 

για τθν οποία μπορεί να γίνει τοποκζτθςθ μεταλλικοφ πλζγματοσ για να εξαςφαλιςκεί θ ευρφτερθ 

ευςτάκεια αυτισ. 

 

4.3  Σεχνικά χαρακτηριςτικά προτεινόμενων πλεγμάτων 

Στισ παραπάνω προτεινόμενεσ κζςεισ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ μόνιμου αγκυρωμζνου πλζγματοσ με τα 

ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Κυψελοειδισ δομι με ορκογωνικά φατνϊματα εμβαδοφ 16m2 (4x4m) με ζναν ιλο ςτερζωςθσ ςε κάκε 

γωνία. 

 Μεταλλικό πλζγμα, με πάχοσ καλωδίου 3mm και διάμετρο κυψζλθσ 65mm. Τα πλζγματα διανζμονται ςε 

ρολά ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων (πλάτοσ x μικοσ). Θ ζνωςθ των γειτονικϊν πλεγμάτων γίνεται με 

ειδικοφσ ςυνδετιρεσ, τοποκετϊντασ από ζνα ςυνδετιρα ςε κάκε κυψζλθ. 

 Καλϊδια ζνταςθσ διαμζτρου 10mm που τοποκετοφνται ςτον κάνναβο των θλϊςεων ςτερζωςθσ και κα 

χρθςιμοποιθκοφν προαιρετικά για ςυμπλθρωματικι ςτερζωςθ του πλζγματοσ λόγω μορφολογικϊν 

απαιτιςεων. 

 Θλϊςεισ με πλάκεσ ςτερζωςθσ, με απαιτοφμενο μικοσ ολόςωμθσ πάκτωςθσ 3m. 

 

Πριν τθν τοποκζτθςθ του πλζγματοσ κα γίνουν τα παρακάτω βιματα:  

1. Προετοιμαςία του πρανοφσ (κακαριςμόσ, κακαίρεςθ τεμαχίων κλπ). 

2. Κακοριςμόσ των κζςεων των θλϊςεων ςτερζωςθσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια εφαρμογισ του 

καταςκευαςτι. 

3. Διάτρθςθ των οπϊν και τοποκζτθςθ των θλϊςεων, πλακϊν ζδραςθσ.  

Θα ακολουκιςει θ τοποκζτθςθ του πλζγματοσ, που κα πραγματοποιθκεί ωσ εξισ: 

1. Τοποκζτθςθ καλωδίων ζνταςθσ ςτον κάνναβο των θλϊςεων ςτερζωςθσ. 

2. Στερζωςθ του πλζγματοσ ςτουσ ιλουσ τθσ κορυφισ του πρανοφσ και ξεδίπλωμα αφοφ ζχει προθγθκεί 

κακαίρεςθ των ικριωμάτων. 

3. Ζνωςθ των γειτονικϊν πλεγμάτων με ςυνδετιρεσ και ςτερζωςι τουσ ςτα καλϊδια ζνταςθσ. 

4. Τοποκζτθςθ και ςφςφιξθ πλακϊν ςτερζωςθσ πλζγματοσ ςτουσ ιλουσ. 

 

5. ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΕ 

Για τθν  προςταςία του οικιςμοφ τθσ Μονεμβάςιασ, ζναντι δυνθτικϊν καταπτϊςεων βράχων, προβλζπεται 

θ τοποκζτθςθ μεταλλικϊν φρακτϊν (βραχοπαγίδων) τόςο ςτον πόδα του πρανοφσ όςο και πάνω ςτο 

πρανζσ ςε κάποιεσ κζςεισ, ςτισ οποίεσ δεν είναι δυνατι θ ανάςχεςθ των τεμαχϊν ςτθ βάςθ λόγω τθσ πολφ 
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μικρισ απόςταςθσ μεταξφ του βραχϊδουσ πρανοφσ και των κατοικιϊν ι του μονοπατιοφ. Στισ περιπτϊςεισ 

ςτισ οποίεσ κρίνεται αναγκαία θ τοποκζτθςθ βραχοπαγίδασ πάνω ςτο πρανζσ, προςδιορίςτθκε από τισ 

αναλφςεισ καταπτϊςεων ότι το βραχϊδεσ τζμαχοσ κατά τθν πτϊςθ του αναπθδά πάνω ςτο πρανζσ και 

λαμβάνει τζτοιο φψοσ αναπιδθςθσ, με βάςθ τθ μορφολογία του πρανοφσ, που οδθγείται ςτθ βάςθ αυτοφ 

αρκετά μακριά από τθ βάςθ του πρανοφσ και καταλιγει εντόσ του οικιςτικοφ χϊρου. Ο μόνοσ τρόποσ να 

γίνει ανάςχεςθ του πίπτωντοσ τεμάχουσ είναι θ διακοπι τθσ πορείασ του ςε κάποιο φψοσ πάνω ςτο πρανζσ 

πριν αυτό αναπθδιςει. 

Με βάςθ τισ αναλφςεισ που εκτελζςτθκαν ςτισ διάφορεσ κζςεισ του πρανοφσ μπορεί να γίνει ο ςχεδιαςμόσ 

των βραχοπαγίδων κατά μικοσ του πρανοφσ. Οι αναλφςεισ καταπτϊςεων που διενεργικθκαν για όλο το 

πρανζσ ζγιναν με βάςθ τθ κεϊρθςθ ότι το τζμαχοσ που αποκολλάται ζχει όγκο ίςο με 2.0 m3 ι βάροσ ίςο με 

5.2 tn. Αυτι θ κεϊρθςθ ζχει προκφψει κυρίωσ από τα ςυμπεράςματα τθσ επεξεργαςίασ τθσ 

διακριτοποίθςθσ των τεμαχϊν πάνω ςτο βραχϊδεσ πρανζσ. Είναι ςαφζσ ότι ο όγκοσ αυτόσ, είναι ο 

ςτατιςτικά μζςοσ για όλα τα τμιματα του πρανοφσ. 

Θ ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ και τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (μικοσ εφαρμογισ) των βραχοπαγίδων 

παρουςιάηονται ςτο ςχζδιο όψθσ του πρανοφσ (Σχζδιο Γ) τθσ μελζτθσ.  

Τεχνικά χαρακτθριςτικά - τοποκζτθςθ προτεινόμενων βραχοπαγίδων:  

Το ςφςτθμα τθσ βραχοπαγίδασ αποτελείται από άκαμπτουσ μεταλλικοφσ ςτφλουσ φψουσ 4 ζωσ 6 m, 

ανάλογα με τθν προτεινόμενθ βραχοπαγίδα, τοποκετθμζνουσ υπό κλίςθ ςε αποςτάςεισ ςυγκεκριμζνεσ 

όπωσ προδιαγράφονται από τον Καταςκευαςτι. Στθν κορυφι και βάςθ των ςτφλων υπάρχουν οδθγοί για το 

άνω και κάτω καλϊδιο ςτιριξθσ και αναμονζσ των οριηοντίων καλωδίων. 

Θ αγκφρωςθ του μεταλλικοφ ςτφλου γίνεται με τζςςερισ κοχλίεσ με μεταλλικι πλάκα ζδραςθσ πάνω ςε υγιι 

βράχο. Τοποκετοφνται καλϊδια ςτιριξθσ με ςφςτθμα φρεναρίςματοσ και οριηόντια καλϊδια για τθ 

ςυγκράτθςθ των μεταλλικϊν ςτφλων. 

Επίςθσ τοποκετείται διπλό ςφςτθμα ςτιριξθσ αποτελοφμενο από δικτυωτοφσ δακτυλίουσ από ανοξείδωτο 

χάλυβα και μεταλλικό πλζγμα τφπου μεταξφ των ςτφλων. Οι δακτφλιοι ςτερεϊνονται ςτα κατακόρυφα 

καλϊδια ςτιριξθσ. 

Προβλζπεται θ χριςθ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ με κατάλλθλο υλικό με χρόνο ηωισ τριπλάςιο από τθν 

ανοξείδωτθ επζνδυςθ, δεδομζνου ότι τα πλζγματα εκτίκεται ςε υψθλισ αλμυρότθτασ ατμόςφαιρα.  

Θ τοποκζτθςθ του ςυςτιματοσ τθσ βραχοπαγίδασ κα ακολουκιςει τα παρακάτω βιματα: 

 Κακοριςμόσ τθσ βζλτιςτθσ διάταξθσ τθσ βραχοπαγίδασ και των κζςεων των ςτφλων 

 Καταςκευι τθσ κεμελίωςθσ πάνω ςε υγιι βράχο με ειδικά βλιτρα 

 Τοποκζτθςθ τθσ πλάκασ ζδραςθσ ςτθ κεμελίωςθ, κοχλίωςθ των αγκυρίων και ςτερζωςθ του ςτφλου ςε 

αυτι 

 Τοποκζτθςθ, προζνταςθ και αςφάλιςθ των κατακόρυφων καλωδίων ςτιριξθσ και των οριηόντιων 

καλωδίων 

 Τοποκζτθςθ των δικτυωτϊν δακτυλίων 

 Ανάντθ τοποκζτθςθ του μεταλλικοφ πλζγματοσ 

 Επικεϊρθςθ του ςυςτιματοσ βραχοπαγίδασ 
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6.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6.1 Σοποθζτηςη ικριωμάτων 

Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςτο χαμθλό τμιμα του πρανοφσ, μπορεί να γίνει με τθν καταςκευι ικριωμάτων 

κατά μικοσ του πρανοφσ και ςε φψοσ που κατά κζςεισ μπορεί να φτάνει τα 15m. Ικριϊματα μποροφν να 

καταςκευαςτοφν ςτθν περιοχι των χαμθλϊν επεμβάςεων αφοφ λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα αςφαλείασ 

τόςο κατά τθν καταςκευι τουσ όςο και κατά τθν εκτζλεςθ των διαφόρων εργαςιϊν. Θ καταςκευι των 

ικριωμάτων κα πραγματοποιθκεί και ςε κζςεισ όπου δεν κα απαιτθκοφν επεμβάςεισ και ςταδιακά τα 

ικριϊματα κα ανζβουν υψθλότερα μζχρι τισ κζςεισ των επεμβάςεων. Αυτό κρίνεται απαραίτθτο, λόγω τθσ 

μορφολογίασ του πρανοφσ και τθσ περιοχισ των επεμβάςεων. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν 

αςφαλι καταςκευι των ικριωμάτων. Όλα τα τεμάχια που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτα ικριϊματα κα πρζπει να 

είναι ςε καλι κατάςταςθ. Ζτςι, τόςο τα μεταλλικά ςτθρίγματα του ςκελετοφ κα πρζπει να είναι ςε άψογθ 

κατάςταςθ και όχι καταπονθμζνα, όςο και οι ξφλινεσ τάβλεσ κα πρζπει να μθν ζχουν ατζλειεσ ι ρωγμζσ 

ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ κραφςθσ τουσ κατά τθν διζλευςθ εργαηομζνων ι μθχανθμάτων. Επίςθσ, ςτισ 

κζςεισ επαφισ των ςανίδων κα πρζπει αυτζσ να καρφϊνονται μεταξφ τουσ για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα. 

Τζλοσ, είναι άκρωσ απαραίτθτο το όλο ςυγκρότθμα των ικριωμάτων να ςτερεωκεί καλά πάνω ςε ςτερεά 

τμιματα των βραχωδϊν πρανϊν για να εξαςφαλιςτεί θ ευςτάκεια του ςε οριηόντια κίνθςθ προσ τα ζξω. 

Τζτοιεσ κινιςεισ μποροφν να προκλθκοφν από εξωγενείσ παράγοντεσ όπωσ δυνατόσ άνεμοσ ι ςειςμόσ ζςτω 

και μικρισ ζνταςθσ και διάφορεσ κινιςεισ πάνω ςτισ ςκαλωςιζσ με ςθμαντικότερθ αυτι τθσ διάνοιξθσ των 

οπϊν των ιλων. Θα πρζπει λοιπόν κάκε ςτάκμθ των ικριωμάτων να αγκυρωκεί καλά πάνω ςτον ςτακερό 

βράχο μζςω κάποιων ςυςτθμάτων ιλωςθσ και ςυρματόςχοινων. 

 

6.2 Πρόςβαςη ςε υψηλά ςημεία του πρανοφσ 

Θ πρόςβαςθ ςε υψθλά ςθμεία του πρανοφσ απαιτείται τόςο για τθν τοποκζτθςθ των αγκυρϊςεων, των 

μεταλλικϊν πλεγμάτων όπωσ και των βραχοπαγίδων ςτα τμιματα όπου αυτζσ κα τοποκετθκοφν πάνω ςτο 

πρανζσ. Δεδομζνου ότι εντόσ τθσ Κάτω Πόλθσ δεν είναι δυνατι θ είςοδοσ γερανοφόρου οχιματοσ για τθν 

ανφψωςθ ςυνεργείων και υλικϊν από τθ βάςθ του πρανοφσ ςτο φψοσ τθσ κζςθσ εργαςιϊν ςτα χαμθλά 

τμιματα των πρανϊν, κα πρζπει να βρεκεί εναλλακτικι μζκοδοσ εργαςίασ. Στισ χαμθλζσ περιοχζσ κάποιεσ 

εργαςίεσ μποροφν να εκτελεςτοφν με τθ χριςθ ικριωμάτων. Θ μεταφορά των υλικϊν μπορεί να γίνει ςτθ 

βάςθ του πρανοφσ και ςτθ ςτζψθ του πρανοφσ (μζςα από τα τείχθ τθσ Άνω Πόλθσ) με τθ χριςθ 

ελικοπτζρου.  

Τα υλικά που κα μεταφερκοφν ςτθν Άνω Πόλθ κα αφοροφν: 

 μεταλλικά πλζγματα που κα τοποκετθκοφν ςε υψθλά τμιματα του πρανοφσ και αγκφρια ςτερζωςθσ 

αυτϊν, 

 εξοπλιςμόσ διάτρθςθσ των αγκυρϊςεων ςτον βράχο και μθχάνθμα ειςπίεςθσ ενζματοσ, 

 υλικά καταςκευισ των αγκυρϊςεων (θλϊςεισ κλπ).  

Τα υλικά που κα μεταφερκοφν ςτθ βάςθ του πρανοφσ κα είναι: 

 υλικά τοποκζτθςθσ και εξαρτιματα των βραχοπαγίδων που πρόκειται να εγκαταςτακοφν ςτθ βάςθ του 

πρανοφσ και πάνω ςτο πρανζσ, 

 μεταλλικά πλζγματα που κα τοποκετθκοφν ςε χαμθλά ζωσ μετρίου φψουσ τμιματα. 
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Θ τοποκζτθςθ των βραχοπαγίδων απαιτεί τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν κεμελίωςθσ των μεταλλικϊν ςτφλων και 

διάτρθςθσ για τθν αγκφρωςθ του ςυςτιματοσ ςε υγιι βράχο. Με τθν τοποκζτθςθ των δικτυωτϊν 

δακτυλίων και τθν ανάρτθςθ του μεταλλικοφ πλζγματοσ πάνω ςτουσ ςτφλουσ ολοκλθρϊνεται θ καταςκευι 

τθσ βραχοπαγίδασ. Οι εργαςίεσ αυτζσ όταν γίνονται ςε απότομα πρανι, απαιτοφν ιδιαίτερθ προςοχι και 

πρζπει να εκτελοφνται από εξιδεικευμζνο ζμπειρο ςυνεργείο. 

Θ τοποκζτθςθ του μεταλλικοφ πλζγματοσ ςε υψθλά πρανι γίνεται από πάνω προσ τα κάτω με τθν ςταδιακι 

ανάρτθςθ αυτοφ επί τθσ επιφάνειασ του πρανοφσ και τθν ςτερζωςθ του με αγκφρια μικροφ μικουσ. Το 

πλζγμα κα πρζπει να τοποκετείται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να προςαρμόηεται ςτθ γεωμετρία του 

βραχϊδουσ πρανοφσ (εςοχζσ, υποςκαφζσ κλπ). Οι εργαςίεσ αυτζσ όταν γίνονται ςε απότομα πρανι 

απαιτοφν ιδιαίτερθ προςοχι και πρζπει να εκτελοφνται από ζμπειρο ςυνεργείο. 

Θ διάτρθςθ των αγκυρίων ςε απότομα πρανι γίνονται με τθν ανάρτθςθ του εξοπλιςμοφ και του 

προςωπικοφ πάνω ςτο βράχο με τθ χριςθ καλωδίων από τθν κορυφι του πρανοφσ. Ο εξοπλιςμόσ που 

χρθςιμοποιείται είναι διατρθτικό μθχάνθμα μικρϊν διαςτάςεων (wagondrill), το οποίο αναρτάται ςε 

οδθγοφσ και κινείται από πάνω προσ τα κάτω. Το μθχάνθμα ςτακεροποιείται ςτισ κζςεισ όπου πρόκειται να 

γίνει θ τοποκζτθςθ του αγκυρίου και εκτελείται θ διάτρθςθ τθσ οπισ με διατρθτικι ςτιλθ υπό γωνία προσ 

το βραχϊδεσ πρανζσ. 

 

6.3 υμμόρφωςη με αρχαιολογικοφσ όρουσ 

Οι προβλεπόμενεσ επεμβάςεισ ζχουν λάβει υπόψθ τθν τιρθςθ αρχαιολογικϊν όρων. Τα υλικά που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι λικοδομϊν ςτθ βάςθ επικρεμάμενων τεμαχϊν κα είναι 

εναρμονιςμζνα με το φυςικό περιβάλλον τθσ βραχόμαηασ. 

Ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει μθχανολογικό εξοπλιςμό διατριςεωσ που εξαςφαλίηει τθν ςυγκράτθςθ τθσ 

ςκόνθσ, κα απομακρφνει κάκε είδουσ ςκουπίδια, άχρθςτα υλικά κλπ, και δε κα ρυπαίνει με λάδια ι 

καφςιμα τον περιβάλλοντα χϊρο. 

Όλεσ οι απαραίτθτεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ που κα τοποκετθκοφν, κα απομακρυνκοφν μετά το 

πζρασ των εργαςιϊν. Τονίηεται ότι οι εγκαταςτάςεισ που κα τοποκετθκοφν ςτθν κορυφι του πρανοφσ κα 

πρζπει να προςβάλουν όςο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον του αρχαιολογικοφ χϊρου (μανδρότοιχοι, 

επιχωματϊςεισ). 

Δεδομζνου ότι θ κζςθ είναι οικιςτικι, τα μθχανιματα του Αναδόχου πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

ζναντι κορφβου. 

 

7.  ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Για τθν παρακολοφκθςθ του ρυκμοφ μετακίνθςθσ μεγάλων τεμαχϊν του πρανοφσ μπορεί να γίνει 

τοποκζτθςθ οργάνων παρακολοφκθςθσ. Τα όργανα μετριςεων και ελζγχου κα εγκαταςτακοφν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ πάνω ςτο πρανζσ. Τα μεγζκθ που καταγράφονται είναι: α) οι κατακόρυφεσ και 

οριηόντιεσ μετακινιςεισ του βραχϊδουσ πρανοφσ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο μζτρθςθσ και β) οι μετακινιςεισ 

βραχϊδουσ τεμάχουσ ςε αςυνζχεια. Θ πρϊτθ μζκοδοσ γίνεται με τθν τοποκζτθςθ τοπογραφικοφ μάρτυρα 

(οπτικοφ ςτόχου 3D) πάνω ςε βραχϊδεσ τζμαχοσ και μζτρθςθ των μετακινιςεων με γεωδαιτικζσ μεκόδουσ 

κατά τισ τρεισ διευκφνςεισ Χ, Υ, Η (θλεκτρονικοί γεωδαιτικοί ςτακμοί υψθλισ ακρίβειασ - totalstation). Θ 

δεφτερθ μζκοδοσ γίνεται με τθν τοποκζτθςθ γραμμικοφ μθκυνςιομζτρου (ρωγμόμετρου) κάκετα ςε 
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αςυνζχεια βράχου για τθ μζτρθςθ του ανοίγματοσ ρωγμϊν. Τα ρωγμόμετρα είτε μετροφν το άνοιγμα 

ρωγμισ ςε μία ι δφο διαςτάςεισ (παράλλθλα και κάκετα ςτθν διεφκυνςθ τθσ ρωγμισ) είτε είναι ειδικοφ 

τφπου για τθν παρακολοφκθςθ μετακζςεων και ςτροφϊν. Θ μζτρθςθ γίνεται ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα ενςφρματα μζςω καλωδίου.  

Θ εγκατάςταςθ των οργάνων και θ λιψθ μετριςεων κα γίνεται από ειδικευμζνο και ζμπειρο επιςτθμονικό 

και τεχνικό προςωπικό. Τα όργανα μετριςεων που κα εγκαταςτακοφν για τθν παρακολοφκθςθ κα πρζπει 

να τθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ, να είναι ανκεκτικά ςε διαβρωτικι ατμόςφαιρα για τθ χρονικι 

διάρκεια τθσ λειτουργίασ τουσ και δεν πρζπει να είναι ευαίςκθτα ςτισ επιδράςεισ του περιβάλλοντοσ ζτςι 

ϊςτε να δίνουν αξιόπιςτεσ μετριςεισ. 

Το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ των οργάνων κα ςυνταχκεί με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ κάκε κζςθσ 

μζτρθςθσ (μζγεκοσ τεμάχουσ, εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ μετακινιςεων κλπ). 

Τα όργανα παρακολοφκθςθσ κα αποτελοφνται από τοπογραφικοφσ μάρτυρεσ και κα τοποκετθκοφν ςτα 

μεγάλα τεμάχθ, Α.1. και Α.2, (που οφτωσ ι άλλωσ κα ζχουν ςτερεωκεί) και ςε μικρό αρικμό επιλεγμζνων 

βραχωδϊν τεμαχϊν που κα κακοριςτοφν κατά τισ εργαςίεσ ςτερζωςθσ. Ο ςκοπόσ τοποκζτθςθσ των 

οργάνων είναι θ καταγραφι κάποιασ ενδεχόμενθσ χρονικισ εξζλιξθσ μετακινιςεων. 

 

        Σρίπολη, Απρίλιος 2021 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Γεωλόγοσ με Α΄ β. 
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Τμήματοσ Δομών Περιβάλλοντοσ  

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειασ Πελ/ςου 
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