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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Η θέση του έργου εντοπίζεται στην πόλη του Τολού Αργολίδας και πιο συγκεκριμένα 

στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού που βρίσκονται μετά το πέρας της 

οικιστικής περιοχής στα δυτικά. Οι εγκαταστάσεις έχουν διαμορφωθεί σε πλάτωμα που 

δημιουργήθηκε σε απότομα βραχώδη παραλιακά πρανή. Μια παραλιακή οδός 

εξυπηρέτησης έχει δημιουργηθεί κατά μήκος των εγκαταστάσεων σε μικρή απόσταση 

από αυτές με διεύθυνση περίπου Α-Δ..  

Το Τολό είναι μία παραλιακή πόλη του δήμου Ναυπλιέων,  απέχει 8 χιλιόμετρα από το 

Ναύπλιο, και κατά την απογραφή του 2011 είχε 1460 κατοίκους. Ανήκει στον νομό 

Αργολίδας.  

 

Στις εικόνες που ακολουθούν (Εικ. 1.1 έως 1.4) παρουσιάζεται η περιοχή 

ενδιαφέροντος. 

   

  
  

http://i40.tinypic.com/of6fip.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
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Εικόνες 1.1-1.4 Ευρύτερη περιοχή του έργου  

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΘΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού δημιουργήθηκε μεταξύ των άλλων 

και εκτεταμένος αναβαθμός επί βραχώδους σχηματισμού για την χωροθέτηση των 

δεξαμενών του. Επίσης μεταξύ των δεξαμενών και του θαλάσσιου μετώπου διαμορφώθηκε 

οδός μικρού πλάτους για τη διέλευση των οχημάτων συντήρησης. Η περιοχή της οδού 

φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί από τα προϊόντα των εκσκαφών της βραχομάζας ενώ 

επιφανειακά απαντάται και μικρό ποσοστό εδαφικού υλικού. Παράλληλα βραχώδεις όγκοι 

από τις εκσκαφές έχουν εναποτεθεί για τη διαμόρφωση του θαλάσσιου μετώπου σε όλο το 

ύψος του πρανούς σε απότομες κλίσεις. 

Κατά μήκος των κατάντι πρανών του διαμορφωμένου δρόμου των εγκαταστάσεων έχουν 

διαμορφωθεί αστοχίες κυρίως λόγω της διάβρωσης από τους προσπίπτοντες στο θαλάσσιο 

μέτωπο κυματισμούς και δευτερευόντως από τα όμβρια που είτε πέφτουν απευθείας στο 

πρανές είτε διοχετεύονται μέσω της παραλιακής οδού. Οι αστοχίες αυτές συνίστανται κυρίως 

στα εξής: 

• Διάβρωση στο φρύδι της οδού 

• Διάβρωση κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου 

Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μαζί τόσο με εκπροσώπους της Υπηρεσίας, 

όσο και μεταγενέστερα, κατέδειξε ότι το πρόβλημα είναι εντονότερο στο ύψος της 

τελευταίας δεξαμενής και χρήζει αντιμετώπισης καθόσον η διέλευση των οχημάτων γίνεται 

οριακά επί της παραλιακής οδού. 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται o τοπογραφικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής 

που μελετήθηκε. 
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Εικόνα 2-1 Τοπογραφικός χάρτης της ευρύτερης παραλιακής περιοχής (Τα κόκκινα βέλη δείχνουν την περιοχή των εκτεταμένων αστοχιών).  
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3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 
 
Ο κύριοι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή του 

βιολογικού συνοψίζονται στην συνέχεια.  

Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ (Φ.Χ. ΝΑΥΠΛΙΟ, κλ. 1:50000) στην περιοχή 

απαντώνται ανθρακικοί σχηματισμοί ηλικίας Μέσου Τριαδικού – Ανώτερου Λιάσιου που 

συνίστανται από ερυθρόχοους και γενικά στιφρούς ασβεστολίθους με πυριτολίθους και 

λεπτές μαργαικές παρεμβολές. Αποτελούν τα κατώτερα μέλη της σειράς του 

συστήματος των ανθρακικών ιζημάτων. Στα ανώτερα μέλη συναντάμε λευκούς, 

λευκοκίτρινους ασβεστολίθους με κερατολίθους οι οποίοι στρωματογραφικά 

μεταπίπτουν ψηλότερα σε λευκούς κρυσταλλικούς με δολομίτες. 

Οι σχηματισμοί αυτοί είναι επωθημένοι στα ιζήματα του μεταβατικού φλύσχη που 

απαντάται προ της εισόδου του βιολογικού σχηματισμού.  

Η παραλιακή περιοχή που μελετάται φαίνεται να επηρεάζεται (σύμφωνα και με το 

νεοτεκτονικό χάρτη) από ένα σύστημα δύο σειρών ρηγμάτων, ένα  ΝΑ – ΒΔ διεύθυνσης 

και ένα ΝΔ – ΒΑ διεύθυνσης, τα οποία θεωρούνται πιθανά ενεργά. Λόγω της ύπαρξης 

αυτού του συστήματος ρηγμάτων δημιουργούνται πιθανά και οι απότομες 

μορφολογικές κλίσεις στην ανάντη περιοχή. Επίσης η ύπαρξη της τεκτονικής είναι 

υπεύθυνη και για τον κερματισμό που έχουν υποστεί οι σχηματισμοί όπως υπεύθυνη 

θεωρείται και η χρήση εκρηκτικών για τη διαμόρφωση του χώρου. 

Στη συνέχεια παρατίθενται γεωλογικοί χάρτες της περιοχής όπου φαίνονται οι 

σχηματισμοί και τα συστήματα ρηγμάτων που την διατρέχουν. 
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Εικόνα 3-1 Απόσπασμα από το γεωλογικό χάρτη της περιοχής μελέτης ( με κόκκινο)  

(προέλευση: ΙΓΜΕ, Κλίμακα: 1:50000) 

 

 

 

Εικόνα 3-2 Απόσπασμα από το νεοτεκτονικό χάρτη της περιοχής μελέτης ( με κόκκινο)  

(προέλευση: Ο.Α.Σ.Π. Φ.Χ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Κλίμακα: 1:100000) 
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Εικόνα 3-3 Υπόμνημα των σχηματισμών από το γεωλογικό χάρτη της περιοχής μελέτης  

 

4  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 

 

Έπειτα από διερεύνηση διαφόρων πιθανών λύσεων αποκατάστασης της περιοχής  που 

κατολίσθησε (π.χ. πάσσαλοι σε αποστάσεις, διαφραγματικός τοίχος ορθογωνικής 

διατομής, τοίχος βαρύτητας κ.α.) προκρίθηκε ως τεχνικά και οικονομικά βέλτιστη λύση, 

η κατασκευή πασσαλοδιαφράγματος αλληλοτεμνόμενων πασσάλων. Η θέση του  

πασσαλοδιαφράγματος επιλέχθηκε περί το φρύδι του πρανούς προκειμένου να 

παρέχεται άμεση αντιστήριξη επί των υφιστάμενων παραλιακών πρανών. Η επιλογή 

του συστήματος αυτού αντιστήριξης έγινε με γνώμονα, 

α) την δημιουργία στοιχείου σημαντικής ακαμψίας προς αποφυγή μελλοντικής 

αστοχίας. 
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β) την δημιουργία κλειστού συστήματος με σκοπό την παρεμπόδιση διαρροής 

εδαφικού υλικού από το αντιστηριζόμενο μέτωπο λόγω επίδρασης των 

κυματισμών, 

γ) την ελαχιστοποίηση των εκσκαφών για την κατά το δυνατόν μικρότερη επίδραση  

στις θεμελιώσεις των υφιστάμενων κατασκευών κατά την διάρκεια των εργασιών. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές το έργο θα κατασκευαστεί ως εξής: 

Το προστατευτικό τοιχείο προβλέπεται ως κατασκευή πασσαλοδιαφράγματος από 

αλληλοτεμνόμενους, έγχυτους πάσσαλους από σκυρόδεμα από την στάθμη των 

+4.60μ και μέχρι και βάθους –8.10 μ. κάτω από την Μ.Σ.Θ. προκειμένου να επιτευχθεί 

η κατασκευή συμπαγούς χαλινού που θα εξασφαλίσει το έργο έναντι του κινδύνου των 

υποσκαφών από τους κυματισμούς. 

Οι παραδοχές των εδαφικών παραμέτρων για την εκτίμηση του βάθους κατασκευής 

των πασσάλων στην περιοχή του συγκεκριμένου έργου μας οδηγούν σε στάθμη 

έμπηξης –8,00μ. όπου και ικανοποιούνται οι συνθήκες ευστάθειας (σχετικά βλ. 

Παράρτημα Δ - Γεωτεχνικοί Υπολογισμοί). 

Οι πάσσαλοι ονομαστικής διαμέτρου 0.80 μ. κατασκευάζονται κατά την εξής διαδοχή: 

πρώτα δύο άοπλοι και ενδιάμεσά τους ένας οπλισμένος ο οποίος θα αλληλοτέμνει τους 

εκατέρωθεν του άοπλους. Η αλληλοτομία μεταξύ των διαδοχικών πασσάλων θα γίνεται 

σύμφωνα με τα σχέδια στης μελέτης. Στην φάση της κατασκευής θα προηγείται πάντα 

η χύτευση των άοπλων πασσάλων, η δε διάτρηση για την κατασκευή του οπλισμένου 

θα ακολουθεί ενόσω ακόμα το σκυρόδεμα των αόπλων έχει χαμηλή αντοχή. 

Για την κατασκευή των πασσάλων προβλέπεται η χρήση σωλήνωσης (casing) μέχρι 

τουλάχιστον την ίσαλο , τόσο λόγω της ύπαρξης κερματισμένων υλικών και της 

ανάγκης συγκράτησης των πρανών της διάτρησης, όσο και για την διαδικασία 

σκυροδέτησης που θα γίνεται με σταδιακή ανάσυρση της σωλήνωσης. Πριν την 

σκυροδέτηση του πασσάλου καταβιβάζεται κλωβός από σιδηρό οπλισμό του οποίου 

εξασφαλίζεται ένα κατ΄ ελάχιστο διάκενο 7,5 εκ. από την εξωτερική περίμετρο του 

πασσάλου με πρόβλεψη κατάλληλων “διατηρητών αποστάσεως”. 

Σε περίπτωση που απαντηθεί το υγιές βραχώδες υπόβαθρο κατά την διάρκεια της 

διάτρησης θα διακόπτεται η κατασκευή των άοπλων πασσάλων στην οροφή του 

υπόβαθρου, ενώ οι οπλισμένοι θα διεισδύουν στον βραχώδη σχηματισμό μέχρι βάθους 
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τουλάχιστον 3,00 μ. ή μέχρι του βάθους των –8,00 μ., όποια από τις δύο συνθήκες 

ικανοποιείται πρώτη.  

Μετά την χύτευση εκάστου πασσάλου καθαιρούνται έως και 50 εκ. από το ανώτερο 

τμήμα της κεφαλής του, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση των οπλισμένων, 

ώστε να μην τραυματισθούν οι οπλισμοί. Η καθαίρεση του ανώτερου τμήματος των 

πασσάλων είναι αναγκαία για την απομάκρυνση του χαμηλής αντοχής σκυροδέματος 

που υπάρχει εκεί λόγω των ξένων σωματιδίων και ακαθαρσιών που κατά την 

σκυροδέτηση συγκεντρώνονται, στο ανώτερο τμήμα των πασσάλων. 

Μετά την καθαίρεση του σκυροδέματος γίνεται ανάταξη των πιθανώς στρεβλωμένων 

κατακόρυφων ράβδων οπλισμού και καθαρισμός με απομάκρυνση της επιφανειακής 

οξείδωσης και η σύνδεσή τους με τον οπλισμό του υπερκείμενου διαμορφωνόμενου 

κεφαλόδεσμου διαστάσεων π 0.80* υ 1.00 δηλαδή έως την στάθμη +5.60m . 

Μετά την σκυροδέτηση του κεφαλοδέσμου θα υπάρξει πρόβλεψη κατασκευής μικρού 

τοιχείου μέχρι την μέγιστη στάθμη των +5.80μ. για τη δημιουργία συνθηκών 

συγκράτησης των ομβρίων και τη παροχέτευσή τους εκατέρωθεν της 

πασσαλοστοιχίας. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται η πρόσθετη φόρτιση στα 

εναπομείναντα εξωτερικά της πασσαλοστοιχίας πρανή, ενώ θα δημιουργείται 

παράλληλα εμπόδιο εκπεσμού των οχημάτων από την οδό.  

Ναύπλιο ,  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

 

 


