
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΣΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ 
ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΚΑΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ 
ΣΕΡΡΩΝ» δημοπρατήθηκε και ήδη κατασκευάζεται από το ανάδοχο σχήμα «ΔΙΟΛΚΟΣ ΟΕ». 
Επί του παρόντος έχει προχωρήσει μεγάλο μέρος των προβλεπόμενων εργασιών εκσκαφής 
στα πρανή του τύμβου και άνω του 50% του όγκου των προβλεπόμενων επιχώσεων στην 
κορυφή του τύμβου. Στο πλαίσιο οργάνωσης ελέγχου της πραγματοποιούμενης 
κατασκευής, την Δευτέρα 28/6/2021 συγκλήθηκε σύσκεψη υπό την προεδρία του Δ/ντη της 
ΔΑΑΜ (Δημοσθένης Σβολόπουλος, Αρχιτέκτων), στην οποία συμμετείχαν ο Τμηματάρχης 
Έργων της ΔΑΑΜ (Αθ. Κάλφας, Πολ. Μηχανικός), ο Επιβλέπων του Έργου (Μιχ. Λεφαντζής, 
Τμηματάρχης Έργων ΕΦΑ Αθηνών, Αρχιτέκτων) και ο Συντονιστής του Τεχνικού Συμβούλου 
(Δημ. Εγγλέζος, Πολ. Μηχανικός). Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η μετάβαση του 
Τεχνικού Συμβούλου στον τύμβο Καστά, προκειμένου να αποκτήσει εικόνα για το 
υλοποιούμενο έργο και να προτείνει τυχόν απαιτούμενες μεθόδους ποιοτικού ελέγχου της 
υλοποιούμενης κατασκευής. Η προφορική εντολή επισημοποιήθηκε με σχετική ηλεκτρονική 
επιστολή από τον Τμηματάρχη Έργων της ΔΑΑΜ (29/6/2021). Την Δευτέρα 5/7/2021 
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Δ/ντή της ΔΑΑΜ και του Συντονιστή του 
Τεχνικού Συμβούλου (Δημ. Εγγλέζος), στην οποία ο τελευταίος τον ενημέρωσε για τις 
τεχνικές παραμέτρους υλοποίησης του έργου, βάσει των σχετικών κειμένων δημοπράτησης 
του έργου. Τέλος, την 8/7/2021 μετέβη κλιμάκιο του Τεχνικού Συμβούλου (Δημ. Εγγλέζος, Γ. 
Φούφας) επιτόπου του τύμβου, προκειμένου να λάβει γνώση των δεδομένων υλοποίησης 
του έργου, να ενημερώσει σχετικά το φορέα υλοποίησης (ΔΑΑΜ) και να καταθέσει απόψεις 
αποτίμησης της υλοποιημένης φάσης του έργου και προτάσεις για τη συνέχισή του. 
Σημειωτέον ότι από το τεχνικό υλικό το οποίο ζητήθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο, 
(προκειμένου να προετοιμασθεί και ενημερωθεί στο μέγιστο βαθμό πριν την επίσκεψη 
στον τύμβο) εκτός από τα Τεύχη Δημοπράτησης δεν διατέθηκαν άλλα τεχνικά δεδομένα 
(Σχέδια του έργου, Ημερολόγιο του έργου σχετικά με την περιγραφή υλοποίησης του 
έργου, Εκθέσεις ποιοτικού ελέγχου κοκ). 

 

2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ 
ΤΥΜΒΟ ΚΑΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ» 

Τα βασικά αντικείμενα του εν θέματι έργου περιλαμβάνουν: 

- Εκσκαφή σε εκτεταμένες περιοχές του τύμβου, με την αφαίρεση επιχώσεων,  
προερχόμενων από ανθρωπογενείς και φυσικές διαδικασίες, ώστε να 
αποκατασταθεί η αρχική γεωμετρία του (κυρίως στα πρανή των κατάντη τμημάτων 
του) 

- Επιχώσεις σε τμήματα του τύμβου (κυρίως στα ανάντη τμήματά του) τα οποία 
προέκυψαν από ανθρωπογενείς, κατά κύριο λόγο, ανασκαφικές δράσεις των 
τελευταίων 60 ετών, σε αποκατάσταση της γεωμετρίας του αρχαίου τύμβου στην 
κορυφή 



- Δημιουργία εργοταξιακού δρόμου για πρόσβαση στις διάφορες περιοχές του 
τύμβου και δη στη περιοχή του θεμελίου κορυφής και στα ανάντη του ταφικού 
μνημείου 

- Κατασκευή –προσωρινών- υδραυλικών-στραγγιστικών διατάξεων για τη διαχείριση 
των επιφανειακών ομβρίων 

 

3. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Κατά την παρακολούθηση των εργασιών χωματουργικής αποκατάστασης του τύμβου το 
χρονικό διάστημα από 8/7/2021 έως 10/7/2021, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Οι επιφάνειες στις θέσεις εκσκαφής βάσει μακροσκοπικού ελέγχου δεν φαίνεται να 
έχουν συμπυκνωθεί. Πιθανώς έχουν συμπιεσθεί με πίεση της επιφάνειας από τον 
κάδο εκσκαφής (τον κουβά της τσάπας) και διέλευση εργοταξιακών οχημάτων. 

2. Τα έως τώρα υλοποιημένα επιχώματα ανέρχονται στο 50-55% της προβλεπόμενης 
συμβατικά ποσότητας. 

3. Μακροσκοπικά, και από τα αποτυπώματα των πελμάτων κατά τη βάδιση επί της 
επιφάνειας των επιχωμάτων προκύπτει ότι μεγάλο μέρος της επιφανειακής 
(τουλάχιστον) στρώσης δεν παρουσιάζει τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά επαρκούς 
συμπύκνωσης. 

4. Οι δοκιμές ποιοτικού ελέγχου υλοποιημένου επιχώματος, οι οποίες ετέθησαν 
υπόψιν μας από τον ανάδοχο αφορούν 4 δοκιμές PROCTOR οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν τη 1/7/2021 σε θέσεις που υποδείχτηκαν από τον ανάδοχο 
χωρίς να αναφέρεται η θέση τους επί σχεδίων. Σχετικά αναφέρεται ότι συμβατικά 
προβλέπεται εργαστηριακός έλεγχος ανά 150m3 επιχώματος (περίπου 40 δοκιμές 
ποιοτικού ελέγχου για το υλοποιημένο τμήμα). 

5. Δοκιμές οι οποίες να αφορούν στον έλεγχο καταλληλότητας των υλικών εκσκαφής 
και τον προσδιορισμό βέλτιστης υγρασίας συμπύκνωσης δεν ετέθησαν υπόψιν μας 
από τον ανάδοχο του έργου. 

6. Τα δημιουργούμενα πρανή στις περιοχές οι οποίες περιβάλλουν τους μάρτυρες του 
θεμελίου κορυφής έχουν σχετικά μεγάλο ύψος (ειδικά εντός του νεκροταφείου) και 
σχετικά απότοµη κλίση, και – μακροσκοπικά- φαίνεται ότι έχει γίνει απλή 
διάστρωση, ή προσπάθεια συμπύκνωσης με μη δόκιμους τρόπους (λχ διέλευση 
ελαστικοφόρου η ερπυστριοφόρου δομικού μηχανήματος ή με πίεση της 
επιφάνειας του επιχώματος με τον κάδο εκσκαφής 

7. Αρκετό υλικό από τους σωρούς των προϊόντων εκσκαφής οι οποίοι προορίζονται 
για την κατασκευή επιχώματος είχε ελάχιστη ή καθόλου υγρασία. 

8. Κατά την παραμονή μας στο χώρο ζητήθηκε από την επίβλεψη και τον τεχνικό 
σύμβουλο (ΤΣ) η κατασκευή δοκιμαστικού επιχώματος ώστε να εξετασθεί ο τρόπος 
κατασκευής και συμπύκνωσης και η συμμόρφωση με  τη σχετική συμβατική τεχνική 
προδιαγραφή (ΕΤΕΠ 02-07-01-00). Κατά τις τρεις πρώτες μέρες παρουσίας του 
τεχνικού συμβούλου (8/7, 9/7 και 10/7) καμία σχετική εργασία δεν 
πραγματοποιήθηκε.  



9.  Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες δεν υπήρχε στο χώρο του έργου ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός για τη συμπύκνωση των επιχωμάτων (οδοστρωτήρας 
οποιοδήποτε τύπου, βυτίο-δεξαμενή για τη διαβροχή του επιχώματος κλπ). 

10. Εν κατακλείδι, η εικόνα της παρουσιαζόμενης επίχωσης  τις ημέρες παρουσίας του 
Τεχνικού Συμβούλου (8/7, 9/7,  10/7 και 12/7) δεν δηλώνει –μακροσκοπικά-  το 
αποτέλεσμα το οποίο θα αναμενόταν από έντεχνη κατασκευή επίχωσης σύμφωνα 
με τη συμβατικώς προβλεπόμενη ΕΤΕΠ 02-07-01-00. 

11.  Εν τέλει, την 12-7-2021 σύμφωνα με τις οδηγίες του Τεχνικού Συμβούλου, 
πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικά επιχώματα, με τα οποία  εξετάζεται παραμετρικά 
η επιτυγχανόμενη συμπύκνωση, συναρτήσει α) του χρησιμοποιούμενου εδαφικού 
υλικού, β) του ασυμπύκνωτου πάχους των εδαφικών στρώσεων και γ) τον 
εξοπλισμό συμπύκνωσης (εν προκειμένω, μικρούς βάρους (1tn) δονητικός 
οδοστρωτήρας). Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο του δοκιμαστικού επιχώματος, 
καθώς και τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά του δονητικού οδοστρωτήρα (αν και ο 
ΤΣ τα ζήτησε από τον ανάδοχο του έργου) δεν έχουν εισέτι περιέλθει σε γνώση μας. 
Η διαδικασία κατασκευής των εν λόγω δοκιμαστικών επιχωμάτων αναπτύσσεται 
συστηματικά στην παράγραφο υπ΄ αριθ. 4 της παρούσας έκθεσης. 

12. Σημειωτέον ότι η μη επαρκής συμπύκνωση του επιχώματος, εγκυμονεί σειρά 
κινδύνων (οι οποίοι παρατίθενται ακολούθως, κατά σειρά βαρύτητας): 
- Ολίσθηση μεγάλου όγκου του περιμετρικού πρανούς του επιχώματος (στις  

θέσεις υψηλών πρανών) 
- Επιφανειακές ολισθήσεις των περιμετρικού πρανούς (σε οποιαδήποτε θέση) 
- Γενικευμένη ολίσθηση, υπό μορφή λασπορροής  προς τα κατάντη του τύμβου η 

οποία να αποφράξει τις διατάξεις αποστράγγισης – απομάκρυνσης των 
ομβρίων.  

- Σημαντική (ανομοιόμορφη) συνίζηση του επιχώματος, με επίπτωση στη μορφή 
της αποκαθιστώμενης γεωμετρίας του τύμβου και στη λειτουργικότητα της 
περιοχής επίχωσης (λχ δυσκολία πρόσβασης στη θέση του θεμελίου κορυφής 
από μηχανήματα και εξοπλισμό, απαραίτητους για την 
τεκμηρίωση/προστασία/αναστήλωση του θεμελίου) 

- Δημιουργία συστηματικών χαραδρώσεων (νεροφαγωμάτων) στην επιφάνεια 
του επιχώματος 

13. Οι προβλεπόμενες προσωρινές υδραυλικές διατάξεις (στο πλαίσιο του εν εξελίξει 
έργου) έχουν σχεδιασθεί για διαφορετική γεωμετρία του τύμβου, χωρίς δηλαδή τα 
επιχώματα. Δεδομένου ότι η γεωμετρία του τύμβου έχει αλλάξει πρέπει να 
επικαιροποιηθεί ο σχεδιασμός  των - προβλεπόμενων να κατασκευαστούν στο 
πλαίσιο του παρόντος έργου- προσωρινών  υδραυλικών/  αποστραγγιστικών 
διατάξεων. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω παρατηρήσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Σε επιχώματα που δεν έχουν συμπυκνωθεί η διαπερατότητα τους είναι μεγάλη και τα νερά 
της βροχής δεν απορρέουν επιφανειακά όπως συμβαίνει στα επαρκώς συμπυκνωμένα 
επιχώματα αλλά σε σημαντικό ποσοστό απορροφώνται στο εσωτερικό τους. Επίσης, λόγω 
απόπλυσης υλικού στην επιφάνεια τους ενδεχομένως επιφανειακά να λιμνάζουν νερά. Τα 



νερά στο εσωτερικό των μη συμπυκνωμένων επιχωμάτων και τα λιμνάζοντα νερά στην 
επιφάνεια τους διηθούνται μέσα στον τύμβο με διαδρομές που δεν είναι σαφώς 
καθορισμένες. Δεδομένου ότι τα επιχώματα δεν κατασκευάζονται πλησίον του υπόγειου 
ταφικού μνημείου το ενδεχόμενο τα νερά που θα διηθούνται εντός των επιχωμάτων να 
επηρεάσουν το υπόγειο ταφικό μνημείο (εμφάνιση νερού και υγρασίας στους ταφικούς 
θαλάμους) δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό. Σε κάθε περίπτωση πάντως, σημειώνεται ότι η 
εσωτερική αντιστήριξη του υπόγειου ταφικού μνημείου που αποτελείται από μεταλλικά και 
ξύλινα στοιχεία επηρεάζεται αρνητικά από την υγρασία. Ιδιαίτερα ευπαθείς είναι οι ξύλινες 
τραβέρσες στις κατακόρυφες παρειές. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις και παρατηρήσεις επισημάνθηκαν στην Επίβλεψη του έργου 
(Μιχ. Λεφαντζής) και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ (ο οποίος επισκέφθηκε το χώρο του 
έργου την 9/07/2021). 

 

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά τη συνάντηση επί τόπου του έργου την 9-7-2021 ο ΤΣ πρότεινε (και έγινε αποδεκτό 
από την Επίβλεψη και τον ΓΓ του ΥΠΠΟΑ) η πραγματοποίηση δοκιμαστικών επιχωμάτων 
(όπως εξάλλου προβλέπεται στην Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ, 02-07-01-00 η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου) προκειμένου 
να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βέλτιστη διαδικασία κατασκευής επιχωμάτων και η 
διαδικασία αυτή να υιοθετηθεί για την περαιτέρω συνέχιση των εργασιών επίχωσης της 
κορυφής. Ως γενική αρχή αναφέρεται ότι η κατασκευή δοκιμαστικών επιχωμάτων πρέπει 
να προηγείται σε κάθε περίπτωση της έναρξης εργασιών κατασκευής μονίμων επιχωμάτων.  

Ειδικότερα, με τη διαδικασία κατασκευής δοκιμαστικού επιχώματος, ελέγχεται η 
πραγματοποιούμενη συμπύκνωση αναφορικά με την επιρροή των ακόλουθων παραγόντων: 

· Ιδιότητες εδαφικού υλικού προς συμπύκνωση 
· Ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας στο εδαφικό υλικό 
· Πάχος ασυμπύκνωτης στρώσης 
· Αριθμός διελεύσεων (συγκεκριμένου κατά περίπτωση) δομικού μηχανήματος 

επιβολής συμπύκνωσης 

Κατά την παραμετρική διερεύνηση του θέματος, η κατασκευή των δοκιμαστικών 
επιχωμάτων, οργανώθηκε (παρουσία του ΤΣ την 12-7-2021) ως ακολούθως: 

i. Κατασκευάστηκαν από εδαφικό υλικό (προερχόμενο από τον ίδιο τομέα εκσκαφής) 
3 δοκιμαστικά επιχώματα με πάχος ασυμπύκνωτης στρώσης, περίπου 20εκ., 
15εκ., και 10εκ. 

ii. Για τη συμπύκνωση των επιχωμάτων χρησιμοποιήθηκε ελαφρύς δονητικός 
οδοστρωτήρας (βάρος 1tn) με δυνατότητα επιβολής δύναμης δονητικά περί 
τους 2tn 



iii. Κάθε επίχωμα χωρίστηκε σε 3 ζώνες, βάσει του πλάτους του δονητικού 
οδοστρωτήρα, στις οποίες πραγματοποιήθηκε αριθμός διελεύσεων ίσος με 6, 
10 και 12 διελεύσεις αντίστοιχα 

iv. Συνολικά, εξετάσθηκαν παραμετρικά 9 περιπτώσεις κατασκευαστικής διαδικασίας, 
προκειμένου να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη στα πραγματικά δεδομένα του 
έργου. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής των δοκιμαστικών επιχωμάτων, 
αναμένονται τα αποτελέσματα σχετικών εργαστηριακών και επιτόπου ελέγχων για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, θα ληφθεί δείγμα για την 
πραγματοποίηση δοκιμών τροποποιημένης PROCTOR (προσδιορισμός βέλτιστης 
υγρασίας συμπύκνωσης – πυκνότητας για το συγκεκριμένο υλικό των δοκιμαστικών 
επιχωμάτων) και επιτόπου δοκιμές πυκνότητας για αξιολόγηση της μεθόδου 
κατασκευής και πρόκριση της βέλτιστης για τις ανάγκες του έργου. Όπως 
προαναφέρθηκε τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των δοκιμαστικών επιχωμάτων δεν 
έχουν περιέλθει, επί του παρόντος, στον Τεχνικό Σύμβουλο. 

 

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ήδη έχει υλοποιηθεί το 50-55% της προβλεπόμενης επίχωσης στο έργο χωματουργικής 
αποκατάστασης του τύμβου Καστά (πλέον των 6000m3) και από τα διατιθέμενα 
δεδομένα και τον –μακροσκοπικό – έλεγχο κατά την 8/7, 9/7 και 10/7 2021, 
διαφαίνεται ότι η υλοποιηθείσα επίχωση δεν έχει κατασκευαστεί βάσει των 
απαιτήσεων τις οποίες θέτει η σχετική συμβατική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ  02-07-
01-00). Εντούτοις, είναι δυνατόν από γεωτεχνικής άποψης, να έχουν κατασκευαστεί 
τμήματα της επίχωσης τα οποία θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να θεωρηθούν 
αποδεκτά. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα να διατηρηθεί το 
ήδη παραχθέν προϊόν (στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό) προτείνεται γεωτεχνικός 
έλεγχος του επιχώματος, ώστε να εξεταστούν οι βασικές γεωτεχνικές παράμετροι 
(μηχανικές και φυσικές ιδιότητες) οι οποίες καθορίζουν τη ευστάθεια και τη εν γένει 
μακροπρόθεσμη συμπεριφορά της επίχωσης (συνίζηση, διαπερατότητα, ολισθήσεις 
κοκ). 

Ειδικότερα, προτείνεται το ακόλουθο πρόγραμμα γεωτεχνικής διερεύνησης για τον 
έλεγχο της επίχωσης: 

1. Διάτρηση 4 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (στις θέσεις υψηλών περιμετρικών 
πρανών οι οποίες θα διεισδύσουν επιπλέον τουλάχιστον κατά 1μ εντός της 
επιφάνειας έδρασης της επίχωσης). Κατά την υλοποίηση των διατρήσεων θα 
πραγματοποιείται δοκιμή SPT οπωσδήποτε ανά 1.0µ. Επίσης, ανά 1.0μ θα 
λαμβάνεται δείγμα για  δοκιμές προσδιορισμού φυσικών ιδιοτήτων (κατάταξης, 
πλαστικότητας, υγρασίας, φαινομένου βάρους κοκ) και –εφόσον προκύψει 
κατάλληλο δείγμα- μηχανικών ιδιοτήτων (δοκιμής βραδείας διάτμησης με 
στερεοποίηση, δοκιμή συμπιεσομέτρου). Οι θέσεις των γεωτρήσεων θα σημανθούν 



επί οριζοντιογραφίας που θα δηλώνει την τρέχουσα γεωμετρία του τύμβου, όταν 
αυτή διατεθεί στον Τ.Σ. 

2. Στις περιοχές ελέγχου με γεωτρήσεις αλλά και σε άλλες περιοχές της επίχωσης θα 
πραγματοποιηθούν επιπλέον 10 δοκιμές δυναμικού ελαφρού διεισδυτόμετρου 
(DPL) οι οποίες θα προχωρήσουν σε βάθος τουλάχιστον 1μ εντός της επιφάνειας 
έδρασης της επίχωσης. Εκτιμάται ότι συνολικά κατά τις δοκιμές DPL θα διερευνηθεί 
μήκος περί τα 60μ. Οι θέσεις των δοκιμών θα σημανθούν επί οριζοντιογραφίας που 
θα δηλώνει την τρέχουσα γεωμετρία του τύμβου, όταν αυτή διατεθεί στον Τ.Σ. 

3. Σε 15 θέσεις περιοχών της επίχωσης θα ληφθεί δείγμα για πραγματοποιήση 
δοκιμών βέλτιστης συμπύκνωσης (τροποποιημένη PROCTOR) και δοκιμές 
προσδιορισμού της επιτόπου πυκνότητας. Η υπόδειξη των θέσεων θα γίνει από  το 
φορέα ανάθεσης. Τα δείγματα θα ληφθούν από την επιφάνεια της επίχωσης αλλά 
και σε μεγαλύτερα βάθη (με την εκσκαφή 3-4 φρεάτων βάθους 1μ). 

4. Σημειωτέον ότι η γεωτεχνική διερεύνηση ελέγχου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
από γεωτεχνικό γραφείο ανεξάρτητο από το ανάδοχο σχήμα (αναφορικά με όλα τα 
τρέχοντα έργα του αναδόχου) για λόγους δεοντολογίας. Θα ήταν σκόπιμο οι 
εργασίες να πραγματοποιηθούν υπό (συνεχή) επίβλεψη από πλευράς φορέα 
ανάθεσης, ή, πάντως, από μηχανικό ή γεωλόγο του αναδόχου σχήματος 
υλοποίησης του ελέγχου. 

5. Έλεγχος επιφανειών εκσκαφών: Επιπλέον των γεωτεχνικών εργασιών ελέγχου των 
επιχώσεων προτείνεται έλεγχος σε διαμορφωμένες τελικές επιφάνειες περιοχών 
εκσκαφής, για προσδιορισμό α) της επιτευχθείσας συμπύκνωσης, β) των μηχανικών 
χαρακτηριστικών του εδάφους στα πρανή εκσκαφής και γ) των μηχανικών 
δεδομένων αδιατάρακτης αρχαίας επίχωσης στο πλαίσιο περαιτέρω τεκμηρίωσης 
της κατασκευής του τύμβου (αρχαία γεωτεχνολογία). Για την επίτευξη των ανωτέρω 
προτείνονται:  
- 15 δοκιμές δοκιμών βέλτιστης συμπύκνωσης (τροποποιημένη PROCTOR) και 

δοκιμές προσδιορισμού της επιτόπου πυκνότητας σε θέσεις τις οποίες θα 
υποδείξει ο φορέας ανάθεσης,  

- διάνοιξη 2 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε βάθος ώστε να πραγματοποιείται 
διείσδυση τουλάχιστον 2µ εντός αρχαίας αδιατάρακτης επίχωσης (με δοκιμές 
SPT ανά 1.5μ). Η ακριβής θέση των γεωτρήσεων, ώστε να διεισδύσουν 
ασφαλώς εντός της  αρχαίας αδιατάρακτης επίχωσης, θα καθορισθεί σε 
συνεργασία με το φορέα ανάθεσης του έργου. 

- πραγματοποίηση 4 δοκιμών DPL σε βάθος τουλάχιστον 4μ, ώστε να είναι 
δυνατή η εξαγωγή μηχανικών δεδομένων για την ευστάθεια των (τελικών 
μόνιμων) πρανών του τύμβου. 

6. Για την ενδεικτική χωροθέτηση των εργασιών της προτεινόμενης γεωτεχνικής 
διερεύνησης έχει ζητηθεί από τον άναδοχο (χωρίς επί του παρόντος να έχει 
χορηγηθεί οτιδήποτε στον ΤΣ) να δοθούν τα ακόλουθα: 
- Οριζοντιογραφία στην οποία παρουσιάζεται το προς υλοποίηση έργο 
- Οριζοντιογραφία στην οποία αποτυπώνεται η παρούσα κατάσταση εξέλιξης του 

έργου 



- Διατομές στις οποίες παρουσιάζονται ταυτόχρονα οι τελικές προβλεπόμενες 
επιφάνειες επίχωσης και οι επιφάνειες στην παρούσα κατάσταση εξέλιξης του 
έργου 

7. Επειδή διανύεται ήδη το 2ο μισό του μηνός Ιουλίου, και περιορίζεται η πιθανότητα 
να βρεθεί γεωτεχνικό γραφείο για την υλοποίηση της προτεινόμενης διερεύνησης 
κατά το μήνα Αύγουστο, επισημαίνεται η ανάγκη άμεσων ενεργειών από το φορέα 
ανάθεσης, ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στη χρονική εξέλιξη του έργου. 
Φυσικά, τα ανωτέρω, τελούν υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας ανάθεσης του 
έργου, υιοθετεί τις απόψεις του ΤΣ για την ανάγκη γεωτεχνικού έλεγχου. 

8. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και με την επίσκεψη στον τύμβο και τη σύνταξη της παρούσας 
έκθεσης, έχει εξαντληθεί οριστικά το απόθεμα ανθρωποημερών του ΤΣ για 
υποστήριξη του Έργου Τύμβου Καστά, ο ΤΣ στο πλαίσιο εξασφάλισης της ομαλής 
τεχνικής και χρονικής εξέλιξης του χωματουργικού –υδραυλικού έργου προτίθεται, 
χωρίς να εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης, να προβεί σε αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής διερεύνησης/ελέγχου, εφόσον φυσικά αυτή 
πραγματοποιηθεί. 

Εν κατακλείδι: Βάσει των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου γεωτεχνικού ελέγχου 
ενδέχεται να απαιτηθεί επαναπροσδιορισμός της τεχνικής λύσης αναφορικά με τα  
επιχώματα, σε συσχέτιση με την προσωρινή προστασία του θεμελίου κορυφής. Στην 
περίπτωση αυτή θα ήταν σκόπιμο να υλοποιηθεί 9αφού επικαιροποιηθεί στα δεδομένα τα 
οποία έχουν διαμορφωθεί από την εξέλιξη του χωματουργικού – υδραυλικού έργου) η 
κατατεθείσα το 2019 σχετική τεχνική πρόταση του ΤΣ για την προστασία των μαρτύρων και 
του θεμελίου στην κορυφή του τύμβου. 

 

Για τη ΓΕΩΠΕΡ ΑΕ 

Ο εκπρόσωπος/συντονιστής  του Τεχνικού Συμβούλου ΕΤΚ 

 

Δημήτριος Εγγλέζος 

 


