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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
 

1. Γενικά 
 

Αντικείµενο του υπό δηµοπράτηση έργου είναι η αντιµετώπιση των βραχωδών 

καταπτώσεων στην περιοχή του παλαιού Λιµένα Φηρών ο οποίος βρίσκεται κατάντη 

του οµώνυµου οικισµού και λειτουργεί κυρίως για την εξυπηρέτηση των 

κρουαζιερόπλοιων που προσεγγίζουν τον όρµο. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις του τελεφερίκ µε το οποίο διευκολύνεται καθοριστικά η διακίνηση των 

τουριστών από τα κρουαζιερόπλοια προς το εσωτερικό της Νήσου.  

Η περιοχή αυτή είναι υψηλής τουριστικής κίνησης και τα µέτρα προστασίας από 

καταπτώσεις αφορούν : 

1. Τις εγκαταστάσεις του παλαιού Λιµένα 

2. Τις εγκαταστάσεις του Τελεφερίκ 

3. Την πρόσβαση των τουριστών στον όρµο από το υφιστάµενο  

  µονοπάτι. 

Βασικός στόχος είναι η µέγιστη δυνατή ασφαλής µετακίνηση των επισκεπτών και των 

κατοίκων µε το Τελεφερίκ και το µονοπάτι και γενικότερα η παραµονή τους στο χώρο 

των εγκαταστάσεων του παλαιού Λιµένα. 

 

2. Υφιστάµενη Κατάσταση 

Από τα στοιχεία των αντίστοιχων µελετών προκύπτει ότι στην περιοχή του έργου 

παρουσιάζονται οι ακόλουθες µορφές αστάθειας όπως: 

• ∆ιάβρωση στον πόδα του πρανούς και της βραχόµαζας σε διάφορες θέσεις 

• Χαλάρωση των ασυνεχειών της βραχόµαζας 

• Αποκολλήσεις τεµαχίων βράχου, κυρίως λόγω υποσκαφών µε τη µορφή 

ανατροπών αλλά και υπό µορφή επίπεδων ολισθήσεων και σφηνοειδών 

αποκολλήσεων. 
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• Αποκολλήσεις αδροµερών τεµαχών βράχου από την µάζα των 

πυροκλαστικών σχηµατισµών, λόγω διάβρωσης της λεπτοµερούς συνδετικής 

ύλης γύρω από αυτά. 

 

Στην περιοχή του τελεφερίκ υπάρχουν ήδη υφιστάµενοι λιθόκτιστοι ή από σκυρόδεµα 

τοίχοι αντιστήριξης, τοίχοι και αντηρίδες στήριξης στη βάση υποσκαµµένων και 

επικρεµάµενων πρανών. 

Πολλά από τα έργα έχουν γίνει σε διαφορετικές περιόδους και παρουσιάζουν 

διαφορετική εικόνα από πλευράς συντήρησης και χρήζουν κατά περίπτωση 

επισκευής. 

 

Οι τοίχοι αντιστήριξης είναι αποτελεσµατικοί έναντι των υποσκαφών στον πόδα των 

σχεδόν κατακόρυφων πρανών, όµως σε θέσεις όπου αυτοί έχουν υποστεί ζηµιές, 

λόγω παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος από τη κατασκευή τους, 

προσφέρουν ελάχιστη προστασία. Υπάρχουν εµφανείς θέσεις όπου λόγω δυσκολίας 

πρόσβασης δεν έχουν κατασκευαστεί τοίχοι και παρουσιάζεται εκτεταµένη διάβρωση 

και χαλάρωση της βραχόµαζας. 

 

Οι τοίχοι που έχουν κατασκευαστεί για τη συγκράτηση των ζωνών κορηµάτων και 

λειτουργούν ως συλλεκτήρες των τεµαχίων βράχου παρουσιάζουν ζηµίες από 

προηγούµενες καταπτώσεις και χρήζουν άµεσης επισκευής. 

 

3. Προβλεπόµενες εργασίες  

Η περιοχή του έργου µπορεί να χωρισθεί σε τρία τµήµατα: Την περιοχή του παλαιού 

Λιµένα και την περιοχή του Τελεφερίκ και την περιοχή του Μονοπατιού. 

 

Η εγκεκριµένη συµβατική οριστική µελέτη περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και 

διαστασιολόγηση συγκεκριµένων έργων αντιστήριξης και βραχοπροστασίας και την 

εκτίµηση του αποµένοντος αποδεκτού κινδύνου (Ανάλυση Κινδύνου).  

Επισηµαίνεται ότι οι λύσεις και τα µέτρα προστασίας που προτείνονται, δεν 

εξασφαλίζουν την απόλυτη αντιµετώπιση του προβλήµατος και την 100% ασφαλή 

διέλευση από την οδό, µειώνουν όµως σηµαντικά τον κίνδυνο ατυχήµατος από την 

κατάπτωση βράχων, σε επίπεδα αποδεκτά βάσει της δόκιµης και εγκεκριµένης 

Ελβετικής µεθοδολογίας Ανάλυσης Κινδύνου που εφαρµόσθηκε στην συµβατική 

µελέτη του έργου.  

Πριν την έναρξη των εργασιών των µέτρων ανάσχεσης κρίνεται σκόπιµη η καθαίρεση 

(«ξεσκάρωµα») ετοιµόρροπων τεµαχίων µε χειροκίνητα ή µηχανικά µέσα. Για την 
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εργασία αυτή πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας για την 

αποφυγή τραυµατισµών και υλικών ζηµιών στις εγκαταστάσεις του παλαιού Λιµένα, 

του Τελεφερίκ καθώς και στο υφιστάµενο Μονοπάτι πρόσβασης. Τονίζεται ιδιαίτερα 

ότι πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να αποκλεισθεί πλήρως η περιοχή του 

έργου.  

  

Τα προς κατασκευή µέτρα προστασίας είναι κυρίως: η εγκατάσταση φρακτών 

ανάσχεσης καταπτώσεων σε διάφορες θέσεις του έργου και σε συνολικό µήκος της 

τάξης των 500m, η τοποθέτηση µεταλλικού πλέγµατος, ελεύθερου ή ειδικά 

αγκυρούµενου, εκτιµώµενης συνολικής επιφάνειας της τάξης των 2.000m2,  και η 

ήλωση µεµονωµένων επισφαλών βραχωδών τεµαχών, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 

οριστική µελέτη. 

 

3.1 Φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 

Προβλέπεται να τοποθετηθούν φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές, τα οριζόµενα στο περιγραφικό τιµολόγιο εργασιών έργων 

οδοποιίας και τις σχετικές οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής ή του προµηθευτή 

του συστήµατος, στις θέσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια της οριστικής µελέτης 

του έργου και που συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 
Περιοχή Τελεφερίκ 

Θέση Είδος φράκτη 
2 2.000kJ, H=4m 
3 2.000kJ, H=4m 
6 2.000kJ, H=5m 

 
 
Περιοχή Μονοπατιού 

Θέση Είδος φράκτη 
9 1.000kJ, H=3m 
10 1.000kJ, H=3m 
14 1.000kJ, H=4m 

 
Περιοχή Παλαιού Λιµένα 

Θέση Είδος φράκτη 
20.1 500kJ, H=4m 
20.2 2.000kJ, H=4m 
20.3 2.000kJ, H=5m 
23 100kJ, H=2m 

24.1 100kJ, H=2m 
24.2 100kJ, H=2m 
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3.2 Λοιπά µέτρα βραχοπροστασίας. 

Σε συνδυασµό µε τους φράχτες ανάσχεσης καταπτώσεων ή ανεξάρτητα, 

εφαρµόζονται και άλλα µέτρα προστασίας. Τα µέτρα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Πριν την φάση εγκατάστασης των φραχτών ανάσχεσης εκτελούνται όλες οι 

απαραίτητες εργασίες αποκόλλησης και αποµάκρυνσης, χειρωνακτικά ή µε 

µηχανικά µέσα,  των επισφαλών όγκων από τα πρανή («ξεσκάρωµα»),  από 

εξειδικευµένα συνεργεία αναρριχητών.  

2. Σε θέσεις όπου, είτε η πιθανότητα πτώσης βράχου, είτε η υπολογιζόµενη 

κινητική ενέργεια που αναπτύσσεται από την πιθανή πτώση, είναι πολύ µικρή, 

προτείνεται η εφαρµογή αγκυρούµενου µεταλλικού πλέγµατος επί των πρανών.  

3. Σε περιοχές όπου εµφανίζονται µεγάλοι επικρεµάµενοι όγκοι οι οποίοι δεν 

δύναται να αποκολληθούν και να αποµακρυνθούν, αυτοί θα σταθεροποιηθούν 

µε την χρήση ηλώσεων σταθεροποίησης. 

 

4. Ιδιαιτερότητες του έργου 

 

Το έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο δεν επιτρέπει την δηµιουργία οδών πρόσβασης 

στις θέσεις τοποθέτησης των φρακτών ανάσχεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι 

εργασίες αποµάκρυνσης των επισφαλών όγκων από τα πρανή, δηµιουργίας της 

θεµελίωσης των φρακτών ανάσχεσης, τοποθέτησης των φρακτών ανάσχεσης, και 

τοποθέτησης και αγκύρωσης του πλέγµατος, να πρέπει να γίνουν αποκλειστικά από 

εξειδικευµένο και πιστοποιηµένο στις κατασκευαστικές αναρριχήσεις προσωπικό 

(«εναερίτες»).  

 

Είναι επίσης πολύ πιθανό να απαιτηθεί η χρήση ελικοπτέρου για την εισκόµιση των 

ενσωµατούµενων υλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιλογή του εξειδικευµένου προσωπικού και της 

απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής και µηχανηµάτων, ώστε να διασφαλιστεί η 

έντεχνη και σύµφωνη µε τις προδιαγραφές κατασκευή του έργου και η αποφυγή 

ατυχήµατος.  

 
 
3. ∆ίκτυα ΟΚΩ  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για 

τις θέσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω. στη περιοχή κατασκευής του έργου, ακόµη και αυτών 

που επισηµαίνονται στις µελέτες, προκειµένου να φροντίσει για την µετατόπιση ή την 
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προστασία τους. Επίσης, οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση 

µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή.  

 
 
4. Μελέτες  

Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθεται η µελέτη που αναφέρεται 

παρακάτω: 

A/A Ονοµασία Μελέτης 

1 
 Μελέτη εργασιών µείωσης κατολισθητικής επικινδυνότητας στα πρανή της Καλδέρας 

στην περιοχή Τελεφερίκ Παλαιού Λιµένα Φηρών 

 

Η παραπάνω µελέτη θα παραδοθεί στον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος θα συντάξει 

και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η αµοιβή τους 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε 

ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι 

συµβατά µε ASCII files. 

 

5. Απαλλοτριώσεις  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δηµόσιες εκτάσεις και δεν απαιτούνται 

απαλλοτριώσεις. Ο καθορισµός των ορίων µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και όµορων 

οικοπέδων, όπου αυτά είναι ασαφή, θα καθοριστούν µε τη βοήθεια των τοπικών 

Αρχών.  

 

6. Περιβαλλοντικοί όροι  

 
Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει συνταχθεί η παρακάτω Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : 
 

Α/Α Ονοµασία Μελέτης Έγκριση 

1 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου «Μείωση κατολισθητικής 
επικινδυνότητας στα πρανή της Καλδέρας 
περιοχής Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα 
Φηρών του ∆ήµου Θήρας Ν.Κυκλάδων    

 46873/4269/29-07-2011 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην παραπάνω Απόφαση κατά 

την κατασκευή των έργων οι οποίες όµως δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλες άδειες και 
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εγκρίσεις συναρµόδιων Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται και στις παραπάνω 

αποφάσεις πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνει 

γραπτή συνεννόηση µε εκπρόσωπο της Αρµόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων 

προκειµένου να παρίστανται εφόσον είναι επιθυµητό.  

Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κατά τη σύνταξη του 

χρονοδιαγράµµατος του έργου, µε σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς και ανάλυση 

των επί µέρους δράσεων. 

Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το συγκεκριµένο έργο, συνοδεύει 

τα τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκεται στα εργοτάξια σ΄ όλη την 

διάρκεια κατασκευής των έργων. 
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