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Σε απÜντηση στην επιστολÞ που μαò αποστεßλατε με τCI ωò Üνω σχετικü σαò

ετηlμερþνουμε ¾ια τα εξÞò:
Το ικρßιομα που κατασκευÜστηκε ¾ια την εκτÝλεση των εβγαστþν του Ýργου

«ΣτερÝωση βραχþδουò υποβÜθρου και τοιχßου ΜπαλÜνου στην περιομ1 του

ανελκυmÞρα ΑμεΑ στην Ακρüπο}ιη τòον Αθηνþν», εßναι ιδιαßτερηò κατασκευÞò, μορφÞò
και χρÞσηò και Ýχει σκοπü την στερÝωση τηò βραχüμαζαò στη θÝση που θα εγκατασταθεß

ο νÝοò ανελκυστÞραò. Για την στερÝωση απαιτεßται μια σειρÜ εργασιþν που

περιλαμβÜνει, διατρÞσειò, ενÝματα, αρμολογÞματα κα1 κατασκευη αγκυρßων. Η
ιδιομορφßα του πρανοýò στη συγκεκριμÝτ.η θÝση, καθþò και η φýση των εργασιþν που

πρüκειται να πρα¾ματοποιηθοýν, οδÞγησε στην επιλογÞ ξýλινηò εγκατÜστασηò. Η
κατασκευÞ αυτÞ ακολουθεß τη γεωμετρßα του τοιχßου ΙνΙπαλÜνου και του ανÜντη

πρανοýò. σε ýψοò l8m περßπου και Ι lm πλÜτοò, Ýχει κλßση ωò προò την κατακüρυφο και
Ýχει τÝτοια μορφÞ οριζοντßωò þστε γα περιβÜλλει το τοιχßο Μπαλ,ιßνου. Λüγω τηò κλßσηò
του τοιχßου ΜπαλÜνου, τα ορισμÝνα κατακüρυφα στοιχεßα στηρßζοιτται στο τοιχßο/πρανÝò

με ανοξεßδωτα πακτωμÝνα β},"Þτρα,

Σε εργασßεò στερÝωσηò βρÜχων, üπωò αυτÝò που εκτελοýνται στην περιοχ1 του

ανελκυστÞρα ΑμεΑ στην Ακρüπο}η των Αθηνþν, με Ýι,τονο ανÜγλυφο του βρÜχου εßναι
αναγκαßο τα πατÜρια να διαμορφþνοι,ται σε διαφορετικÝò στÜθμεò και να αλλÜζουν
πλÜτοò και μορφÞ, ανÜλογα με τη γεωμετρßα του πρανοýò για τηγ τοποθÝτηση αγκιτρßων,

η διÜταξη τιον οποßωγ επιβÜλ}εται απü τα γεωλογικÜ χαρακτηριστικÜ των βρÜχων και
δεν παρουσιÜζει κανονικüτητα, Για το λüγο αυτü επιλÝγεται η χρÞση ξýλινων
ικριωμÜτιυν/κατασκευþν καθþò παρÝχουν την απαραßτητη ευε}"ιξßα, προσαρμüζονται

εýκολα και με ασφÜ},εια στο ανÜγλυφο του εκÜστοτε πρανοýò και μjτοροýν να

κατασκευαστοýν με την απαποýμετη1 στατικÞ επÜρκεια και να πληροýν τοτò üρουò

ασφÜλειαò. Σε αρκετÜ ανÜλογα Ýργα του Υπουργεßου Πολιτισμοý Ýχει επιλεγεß η χρÞση

φλινων ικριωμÜτων.



Επισημαßνεται επßσηò üτι η Υπηρεσßα μαò χρησιιιοποlεß κατÜ κανüνα μεταλλικÜ
ικρþματα αλλÜ για Ü}λου εßδοßò εργασßεò üπιοò για τιò επεμβÜσειò στα μιημεßα αλλÜ
και για τιò επεμβÜσειò σε τμÞματα των τειχþν (Νüτιο Τεßχοò τηò Ακρüποληò στην
περιοχÞ 6η§ -7η§ αντηρßδαò, Βüρειο Τεßχοò τηò Ακρüπο}*1ò στην περιοχÞ Β Ι 7) που

αποτελοýν ανθρþπινεò κατασκευÝò με κανονικüτητα Þ/και συμμετρßα και üχι κατασκευÝò
τηò φýσηò με Ýντονο ανÜγλυφο. üπωò οι βρÜχοι.

Σε κÜθε περßπτωση, üροò τηò ανÜθεσηò Þταν η κατÜθεση σχεδßου πριν απü την
Ýναρξη του Ýργου και ο στατικüò Ýλεγχοò τηò κατασκευÞò, η οποßα διαστασιο}ογÞθηκε
κατÜ ECS και επιλýθηκατ, συνδυασμοß φüρτισηò κατÜ EC Ι με και χιορßò σεισμü
}αμβÜνονταò το κιιητü φορτßο σε διÜφορεò στÜθμεò εργασßαò, τα οποßα Ýχουν κατατεθεß
στην υ?ßηρεσßα μαò.

Η εταιρεßα που Ýχει αναλÜβει το Ýργο Ýχει σημαντικÞ παρουσßα και μεγÜ7ιη
εμπειρßα σε ειδικοý τýπου Ýργα üπωò αυτü στη βüρεια κλιτý τηò Ακρüπο}"ηò. ΑυτÞ η
ειδικÞ κατασκευÞ ικριþματοò χρησιμοποιεßται μüνο απü ειδικευμÝνουò εργαζομÝνουò,
üπωò οι χειριστÝò του γεωτρýπανο¼, οι οποßοι πρÝπει να μποροýν να κιτ,ηθοýν σýμφωνα

με τιò επιτüπου ανÜγκεò και να μεταφÝρουν με ευκολßα και ασφÜλεια τον εξοπλισμü και
τα εργαλεßα τουò, üπου αοτü απαπεßται. Για παρÜδειγμα το στÝλεχοò διÜνοιßηò των
διατρημÜτων προεξÝχει τουλÜχιστον Ýνα μÝτρο τηò πλÜτηò του ικριιßτματοò και γι' αυτü

το λüγο δεν μποροýν να οριοθετηθοýν οι πλÜτεò του ικριþματοò, Ο χειριστÞò του

γεωτρυπÜνου και οι βοηθοß του κατÜ την διÜνοιξη των διατρημÜτιυν κατÜ τιò εργασßεò
στερÝωσηò τηò βραχüμαζαò, εßναι πÜντα δεμÝνοι με ζþνεò ασφαλεßαò και φοροýν
προστατευτικÜ κρÜνη εργοταξßου. Στα πατÜρια που κινοýνται οι εργαζüμενοι Ýχει
τοποθετηθεß προστατευτικÞ κουπαστÞ καθþò και χιαστÞ προστασßαò.

Στιò φιοτογραφßεò που απεικονßζοιται στο Ýγγραφο που μαò κοινοποιÞθηκε, και
προÝρχονται απü δημοσιεýματα στον τýπο, η κατασκευÞ Þταν ακüμα σε εξÝλιξη και δεν
αποτυπþνουν τη τελικÞ εικüνα.

Δüγω των δýσκολων συνθηκþν που επικρατοýν με την εξÜπλωση του COVlD-l9
και ειδικÜ των Ýκτακτων μÝτρων που εßχαν ληφθεß για την πρü}*1ψη τηò εξÜπλωσÞò
του μÝχρι την 30η Απρι}υßου, οι εργασßεò κατασκευÞò του ικριþματοò στο σýνολü τουò,
ολοκληρþθηκαν πρüσφατα, και απü την τρÝχουσα εβδομÜδα οι προ¾ραμματισμÝνεò
εργασßεò πραγματοποιοýττται με κανο}ικοýò ρυθμοýò επιδιþκονταò την ολοκ?ιÞρωσÞ
το¼ò στουò προβλεπüμενουò κατÜ το δυνατüν χρüνοιιò.
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