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                                     Στους συναδέλφους λιγνιτωρύχους που µόχθησαν, µοχθούν 

 και θα µοχθούν  

 για να παράγεται ο «µαύρος χρυσός» στη ∆υτική Μακεδονία. 

 

 

Η ιστόρηση γεγονότων και διαδικασιών ενεργειών παρατίθεται ως παρακαταθήκη για τους 

συναδέλφους που δραστηριοποιούνται και θα δραστηριοποιούνται στα λιγνιτωρυχεία.Η κατα-

γραφή γεγονότων και των πρωταγωνιστών τους είναι το ελάχιστο αντίδωρο για τους κόπους 

και αγωνίες των εργαζοµένων στα λιγνιτωρυχεία.  

       Εύχοµαι η γνωστοποίηση των δράσεων τους στην κοινωνία να είναι έναυσµα για την 

αναγνώριση της προσφοράς τους ,και φωτεινό παράδειγµα για τους νέους µας. 

 
                                                                                        Γεώργιος Θρασύβουλου Τζέλλος 

                                                                                               Πολιτικός Μηχανικός 
 

 

 

 

 

Εργάσθηκα στα Λιγνιτωρυχεία ∆υτικής Μακεδονίας από τον Ιούνιο 1979 έως τον Ιούνιο του 2011,ως 

Πολιτικός Μηχανικός. 
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1.Υποθεµελίωση µε τέφρα Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόµων Ορυχείου Βορείου Τοµέα  
 
 

      Το 1980 ξεκίνησε η κατασκευή του κτιρίου του πύργου ελέγχου ταινιοδρόµων του νέου 

υπό διάνοιξη ορυχείου Βόρειου Τοµέα . Η αρχική θέση του κτιρίου επιλέχθηκε στο ανώτερο 

επίπεδο της εξωτερικής απόθεσης  του ορυχείου Κυρίου Πεδίου. Η θέση βρισκόταν απέναντι 

από τα ανοικτά πρανή του ορυχείου βόρειου τοµέα και επέτρεπε  την οπτική επαφή των 

χειριστών µε τα µέτωπα εξόρυξης. 

  Επειδή η αντοχή του εδάφους θεµελίωσης του κτιρίου εκτιµάτο µικρή και µε αναµενόµενες 

καθιζήσεις ,αποφασίσθηκε η βελτίωση του µε διάστρωση τέφρας πάχους  1-2 µέτρα .Την 

κατασκευή των στρώσεων ανέλαβε το ορυχείο Κυρίου Πεδίου. Μεταφερόταν ζεστή τέφρα από 

τον ΑΗΣ Πτολεµαΐδας και διαστρωνόταν κατά στρώσεις των 50 εκατ. περίπου και 

συµπυκνωνόταν ελαφρά µε φορτωτή λαστιχοφόρο.Το δάπεδο παραδόθηκε στην ανάδοχο 

εταιρεία ∆οµική ΑΤΕ . 

         Η θεµελίωση του κτιρίου ήταν από περιµετρικό τοιχείο και µεµονωµένα πέδιλα και 

συνδετηρίους δοκούς. Όταν η ανέγερση έφθασε στην στάθµη + 2,50 µ. εµφανίσθηκε µια 

κατακόρυφη ρωγµή στα τοιχεία της µεγάλης πλευράς του κτιρίου.Το κτίριο ήταν διαστάσεων 

12 χ 35 µέτρα .Ο υποµηχανικός  Ι.Χατζηθάνος επισήµανε για πρώτη φορά την ρωγµή ως 

άµεσος επιβλέπων της κατασκευής. Τοποθετήσαµε µάρτυρες στο άνω µέρος της 

ρωγµής.Μέρα µε την µέρα παρατηρούσαµε πως η ρωγµή άνοιγε από πάνω προς τα κάτω 

.Αυτό µαρτυρούσε πως τα δύο τµήµατα της θεµελίωσης υποχωρούσαν στα δύο άκρα. 

Αντίστοιχα µε τη ρωγµή στα τοιχεία εµφανίσθηκε και ρωγµή στο επίχωµα της τέφρας. 

Η µορφή της καθίζησης του δαπέδου δεν δικαιολογείτο ως συνέπεια των κατακόρυφων 

φορτίων της κατασκευής,διότι η ρωγµή θα έπρεπε να ανοίγει από κάτω προς τα πάνω .Οι 

ρωγµές άρχισαν να εµφανίζονται µετά από βροχές.Η χηµική αντίδραση της τέφρας ( οξείδια 

του ασβεστίου ) µε το νερό είναι εξώθερµη.Η εκλυθείσα  θερµότητα απορροφήθηκε από το 

σκυρόδεµα των θεµελίων και προκάλεσε διαστολή του στρώµατος της τέφρας και των 

θεµελίων. 

   Παρόµοια διαστολή δαπέδου από τέφρα είχε παρατηρηθεί σε δάπεδα κτιρίων στον ΑΗΣ 

Πτολεµαΐδας αργότερα. Καταγράφηκε έτσι υπερύψωση του δαπέδου από σκυρόδεµα επί της 

υποδοµής από τέφρα. 

   Μετά από πάροδο µηνός το φαινόµενο έδειχνε να εξελίσσεται και για το λόγο αυτό 

αποφασίσθηκε η εγκατάλειψη της θέσης και η κατασκευή του κτιρίου στα ανοικτά πρανή του 

ορυχείου βόρειου τοµέα.Η παράδοση του νέου δαπέδου έγινε τον Ιανουάριο του 1981. 

    Η χρήση της τέφρας αυτούσιας χωρίς ανάµιξη µε φυσικό αµµοχάλικο η θραυστό 

αµµοχάλικο αποδείχθηκε ότι είναι επισφαλής.Υπήρχε όµως διάχυτη η άποψη στα ορυχεία 

πως η τέφρα ήταν πανάκεια για κάθε πρόβληµα ευστάθειας και βελτίωσης των 

καταστρωµάτων δρόµων. Θεωρούσαν πως επιχώσεις µε διαβρεγµένη τέφρα έπιαναν αντοχές 

σε θλίψη αρκετά µεγάλες. 
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     Όταν αργότερα το 1985 θα καθοριζόταν η θέση του γηπέδου εγκατάστασης των κτιρίων 

των προωθηµένων συνεργείων ορυχείου βόρειου τοµέα προτάθηκε ως περιοχή 

εγκατάστασης θέση όπου είχε εξορυχθεί ο λιγνίτης και έγινε κατόπιν επίχωµα µε τέφρα. Τότε 

διατυπώθηκαν από την ∆ΜΚΟ επιφυλάξεις για την αντοχή και την εν γένει συµπεριφορά του 

επιχώµατος ,ενώ από το ΛΚΠ-Α ακουγόταν φωνές υπεράσπισης της τέφρας. 

Ο συνάδελφος κ. Β .Καρράς Μεταλλειολόγος Μηχανικός µε ειδίκευση σε θέµατα 

εδαφοµηχανικής ανέλαβε την εδαφοτεχνική έρευνα .Μεταβήκαµε επί τόπου µε µικρό 

εκσκαφέα του ορυχείου και ανοίξαµε ερευνητικούς λάκκους. Στην αρχή της εκσκαφής τα 

πρώτα 3-4 µέτρα του στρώµατος τέφρας εµφανιζόταν σκληρά και συµπαγή, σε µεγαλύτερο 

βάθος όµως ο κουβάς της τσάπας γέµισε µε ένα πράσινο σαπωνοειδές υλικό.Η εκσκαφή 

γινόταν πια κάτω από την στάθµη του υπόγειου νερού.Ο κ.Β.Καρράς επιβεβαίωσε έτσι την 

αρχική θεωρητική εκτίµηση του ότι η τέφρα εντός του υπόγειου νερού χάνει την συνοχή και 

εµφανίζει µορφή σαπωνοειδούς υφής. 

 Άµεσα εγκαταλείφθηκε η περιοχή και αναγκαστικά το γήπεδο των προωθηµένων συνεργείων 

καθορίσθηκε επί του φυσικού εδάφους µε δέσµευση 400.000 τόνων λιγνίτη. 

    Το 1986 άρχισε η κατασκευή των κτιρίων των προωθηµένων συνεργείων του ορυχείου 

Βορείου Τοµέα .Ανάδοχος του έργου ήταν ο κ. Ν.Σταµάτης Πολιτικός Μηχανικός.Τα 2/3 της 

έκτασης του γηπέδου βρισκόταν σε έδαφος θιξοτροπική σκληρή µάργα και το 1/3 επί  

λιγνίτη.Η κάτοψη θεµελίωσης µάλιστα του συνεργείου –τρίστηλο πλαίσιο µε ανοίγµατα 17 και 

12 µέτρα- κατά το 1/3 βρισκόταν επί µάργας και κατά τα 2/3 επί λιγνίτη. 

   Ο συνάδελφος κ.Β.Καρράς εκπόνησε τις εδαφοτεχνικές µελέτες θεµελίωσης. Έτσι το κτίριο 

αποδυτηρίων – µονώροφο από σκυρόδεµα εµβαδού 2,5 στρεµµάτων- θεµελιώθηκε επί 

συµπυκνωµένης στρώσης πάχους 1,0 µέτρο από φυσικό αµµοχάλικο .Το κτίριο συνεργείου 

τροποποιήθηκε .Έγιναν τρείς κατά µήκος θεµελιολωρίδες αντί των µεµονωµένων πεδίλων µε 

συνδετήριους δοκούς.Η περιοχή της πλατείας που εδραζόταν επί του λιγνίτη διαστρώθηκε µε 

φυσικό αµµοχάλικο ώστε να σφραγισθεί για να αποφευχθεί στο µέλλον αυτανάφλεξη. 

 

 

2.Οδική γέφυρα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου 
 

 

Το 1981 άρχισε η κατασκευή του ασφαλτοδρόµου από τα προωθηµένα συνεργεία του 

Ορυχείου Νοτίου Πεδίου στον  ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου και η κατασκευή των δαπέδων 

εγκατάστασης του διασυνδετήριου ταινιοδρόµου ‘Κ’ µεταφοράς του λιγνίτη και των 

ταινιοδρόµων τέφρας.Το 1982 άρχισε η ανέγερση των ταινιοδρόµων λιγνίτη και 

τέφρας.Συµβατικά προβλήµατα και η αδυναµία της εταιρείας ,που ανέλαβε την προµήθεια και 

ανέγερση των ταινιοδρόµων ,να παραδώσει το έργο έγκαιρα προκαλούσαν καθυστέρηση 

στην τροφοδοσία µε λιγνίτη .Η πρώτη µονάδα του ΑΗΣ θα ήταν έτοιµη σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα όπως και η αυλή λιγνίτη . 
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Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη να εξασφαλισθεί η τροφοδοσία µε λιγνίτη της πρώτης µονάδας µε 

φορτηγά αυτοκίνητα. 

Θυµάµαι τότε πως ο ∆ιοικητής κ.Παπαµαντέλος επισκέφθηκε τον συνάδελφο κ.Μ.Πετρόχειλο 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ∆ιευθυντή του ΚΕΕ Λιγνιτωρυχείου Πτολεµαίδας και ζήτησε 

ενηµέρωση για το θέµα του διασυνδετηρίου ταινιοδρόµου λιγνίτη. Αφού επιβιβασθήκαµε σε 

τζίπ NISSAN στη θέση του συνοδηγού ο ∆ιοικητής ,ο Πετρόχειλος και εγώ στα πίσω 

καθίσµατα διανύσαµε τη διαδροµή από το ορυχείο Νοτίου Πεδίου στον ΑΗΣ παράλληλα στον 

ταινιόδροµο λιγνίτη.Κατά την ενηµέρωση του ∆ιοικητή από τον Πετρόχειλο διεφάνη η αγωνία 

και ανησυχία για το πώς θα τροφοδοτηθεί ο ΑΗΣ µε λιγνίτη.Ο ασφαλτόδροµος προοριζόταν 

για την επικοινωνία του ορυχείου µε ΑΗΣ ,αλλά όχι για την τροφοδοσία µε λιγνίτη.Έπρεπε 

λοιπόν να γίνουν οι κατάλληλες µετατροπές ώστε να είναι δυνατή η είσοδος των φορτηγών 

στην αυλή λιγνίτη. 

Μια οδική γέφυρα έπρεπε να κατασκευασθεί πάνω από ταινιόδροµο της αυλής ώστε να 

µπαίνουν τα φορτηγά στη µεσαία πλατεία της αυλής.Τα πλαίσια του ταινιοδρόµου είχαν 

τοποθετηθεί ,αλλά έπρεπε να αναρτηθούν τα καλώδια από την  BBC.Στο αίτηµα να 

αφαιρεθούν τα πλαίσια ,ώστε να µην εµποδίζουν στην κατασκευή του ξυλοτύπου του φορέα 

της γέφυρας ανοίγµατος 8 µέτρων ,ο εκπρόσωπος της  BBC ήταν αρνητικός.Θα προκαλούσε 

καθυστέρηση στην ανέγερση και κατά συνέπεια καθυστέρηση στην παράδοση της αυλής 

έτοιµης για λειτουργία. 

Προβληµατίστηκα όταν διαπίστωσα το αδιέξοδο για το πρακτέο.Η κατασκευή των βάθρων της 

γέφυρας θα γινόταν χωρίς να προκληθούν προβλήµατα στον ανεγέρτη των ταινιοδρόµων 

,αλλά η κατασκευή του καταστρώµατος έδειχνε ανέφικτη. 

Όταν παρουσιάζονται τέτοια προβλήµατα η παγώνεις και σηκώνεις τα χέρια δηλώνοντας 

αδυναµία η σπρώχνεις τη σκέψη σε νέους ατραπούς. 

Στα ορυχεία υπήρχε πληθώρα χρησιµοποιηµένων σιδηροτροχιών. Έτσι προέκυψε η τεχνική 

λύση να τοποθετηθούν ράγες ανά 0,50 µέτρα από βάθρο σε βάθρο και επί αυτών να γίνει το  

 «πέτσωµα» από φύλλα µπετοφόρµ.Μετά την σκυροδέτηση και την παρέλευση 18 ηµερών 

,διάστηµα απαιτούµενο για την ανάληψη αντοχών από το σκυρόδεµα , οι ράγες θα κοβόταν 

σύριζα στο κούτελο των βάθρων και κατόπιν θα αφαιρούνταν τα φύλλα. 

Ο κ.Α.Χαρίτου Πολιτικός Μηχανικός και ο εργοδηγός του κ.Γ.Μαυρονάς  της κατασκευάστριας 

εταιρείας του ασφαλτοδρόµου ενστερνίστηκαν αµέσως την πρόταση. 

Η γέφυρα κατασκευάσθηκε χωρίς προβλήµατα και παραδόθηκε έγκαιρα σε χρήση.  

 

 

3.Χάραξη αξόνων ταινιόδροµων 121,131 και 141 στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 
 

 

Η εγκατάσταση των ταινιόδροµων απόθεσης πλάτους 2400 mm άρχισε να γίνεται το έτος 

1986.Απο το σύµπλεγµα 2400 mm  του ορυχείου νοτίου Πεδίου όδευαν τρείς ταινιόδροµοι οι 

121 ,131 ,και 141 µε παράλληλους τους άξονες τους σε απόσταση 15 µέτρων.Η αξονική 
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απόσταση των 10 µέτρων που είχε εφαρµοσθεί στους ταινιοδρόµους 1800 mm του ορυχείου 

αποδείχθηκε στην πράξη ανεπαρκής, διότι κατά  τον καθαρισµό των αποξεσµάτων του ιµάντα 

δηµιουργούσε δυσκολίες κίνησης των µηχανηµάτων καθαρισµού. 

Το µήκος των ταινιόδροµων ήταν 1000 -1100 µέτρα.Το δάπεδο έδρασης τους σε µηκοτοµή 

στα πρώτα 300 µέτρα ήταν µε κλίση ανόδου 12 % περίπου στη συνέχεια τα επόµενα 300 -

400 µέτρα ήταν µε κλίση 1 -2 % .Κατόπιν το δάπεδο ήταν στο κεκλιµένο ανόδου προς την 

εξωτερική απόθεση που είχε κλίση 6- 8 %.Στην αρχή της ράµπας ανόδου κάθετα προς τον 

άξονα διερχόταν ο ασφαλτόδροµος από τα προωθηµένα συνεργεία του ορυχείου προς τον 

ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου. Στα σηµεία τοµής του άξονα του δρόµου µε τους άξονες των 

ταινιόδροµων είχαν κατασκευασθεί το 1983 τρία τεχνικά άνω διάβασης ανοίγµατος 6 µέτρων 

µε ράµπες ανόδου – καθόδου ενδιάµεσα ,ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση 

µηχανηµάτων και οχηµάτων στο διάκενο µεταξύ των ταινιόδροµων .Σε απόσταση 300-400 

µέτρα πιο κάτω οι άξονες των ταινιόδροµων συναντώνται υπό γωνία 60 µοιρών µε τον άξονα 

του ταινιόδροµου Κ 7 του κλάδου λιγνίτη από το ΟΝΠ στον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου.Στο σηµείο 

συνάντησης των ταινιόδροµων ο Κ7 κατασκευάσθηκε υπερυψωµένος επί µεταλλικής γέφυρας 

ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των τ/δ 121,131,141 .Η µεταλλική γέφυρα είχε δύο σειρές 

υποστυλωµάτων εκατέρωθεν του άξονα σε αποστάσεις τέτοιες ώστε να αφήνονται ανοίγµατα 

διέλευσης των 3 ταινιόδροµων. Η εγκάρσια απόσταση των υποστυλωµάτων ήταν 4 µέτρα 

περίπου. 

Όταν ήλθε η ώρα της χάραξης των αξόνων των ταινιόδροµων για να τοποθετηθούν στη 

συνέχεια τα πλαίσια ,ήλθε από την Αθήνα ο συνάδελφος κ.Σ Μπεληγιάννης Τοπογράφος 

Μηχανικός για να υλοποιήσει τους άξονες των 121,131,141 .Οι άξονες έπρεπε να χαραχθούν 

παράλληλοι και να διέρχονται υποχρεωτικά από τα σηµεία τοµής των µε τον άξονα του 

ασφαλτόδροµου .Κατά την εφαρµογή των αξόνων επί του εδάφους  διαπιστώθηκε αδυναµία 

χάραξης ,διότι δύο από τους άξονες έβρισκαν στα υποστυλώµατα της γέφυρας του τ/δ Κ7.Ο 

Μπεληγιάννης ενηµέρωσε τον Πετρόχειλο για το πρόβληµα και δήλωσε πως πρέπει να 

επανέλθει στην Αθήνα γιατί είχε και άλλες εργασίες. Έµεινε πίσω το πρόβληµα. 

Προσπάθησα να καταλάβω τι συµβαίνει και µεταβήκαµε µε τον εµπειροτέχνη τοπογράφο 

Χ.Μποστανίτη του κλιµακίου µας επί τόπου. Περπατήσαµε όλο το µήκος του δαπέδου. 

∆ιαπίστωσα πως το πρόβληµα εντοπιζόταν στις διασταυρώσεις των αξόνων 121,131,141 µε 

τον άξονα της Κ7.Τα τεχνικά κάτω διάβασης στη διασταύρωση του ασφαλτόδροµου είχαν 

χαραχθεί µε βάση τις συντεταγµένες των αξόνων 121,131,141.Κατά συνέπεια η µεταλλική 

γέφυρα  του τ/δ Κ7 είχε κατασκευασθεί λάθος .Τα υποστυλώµατα τοποθετήθηκαν σε λάθος 

θέσεις .Όµως όταν άνοιξα τα σχέδια της µεταλλικής γέφυρας του τ/δ Κ7 διαπίστωσα πως όλα 

φαινόταν σωστά. Σε σχέδιο πλάγιας όψης της γέφυρας τα υποστυλώµατα της δεν εµπόδιζαν 

την τοποθέτηση των πλαισίων των τ/δ 121.131 ,141 .Τα αντίστοιχα υποστυλώµατα του κάθε 

ζεύγους στήριξης της µεταλλικής γέφυρας λόγω της γωνίας 60 µοιρών των δύο αξόνων Κ7 

και  121 ,ή Κ7 και 131,ή Κ7 και141 εµπόδιζαν την εγκατάσταση των πλαισίων. 

Ο µελετητής λοιπόν της µεταλλικής γέφυρας του τ/δ Κ7 αρκέσθηκε µόνον στο να σχεδιάσει 

την µία µόνον όψη .Πιο φρόνιµο ήταν να σχεδιασθούν σε κάτοψη τα  υποστυλώµατα του Κ7 
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και τα πλαίσια των 121,131 και 141 .Έτσι εύκολα θα διαπίστωνε αυτό που διαπιστώθηκε κατά 

την υλοποίηση των αξόνων. Ενηµέρωσα σχετικά τον κ.Μ.Πετρόχειλο διευθυντή του ΚΕΕ ΛΠ. 

Κατόπιν µε το τοπογραφικό σχέδιο όπου αποτυπώθηκαν τα τεχνικά κάτω διάβασης ,τα 

θεµέλια έδρασης των υποστυλωµάτων ,άρχισα να αναζητώ λύση στο πρόβληµα .Οι 

δεσµεύσεις ήταν παράλληλοι άξονες σε απόσταση 15 µέτρων και τοποθέτηση των πλαισίων 

χωρίς να βρίσκουν σε στύλους ή βάθρα των τεχνικών κάτω διάβασης.Με συνεχείς δοκιµές 

βρήκα µια θέση όπου όλες οι δεσµεύσεις τηρούνταν. 

Μεταβήκαµε µαζί µε τον Χ.Μποστανίτη επί τόπου και αρχίσαµε να υλοποιούµε τους άξονες. 

Έπρεπε να ελεγχθεί αν οι άξονες 121,131,141 από τα σηµεία τοµής µε τους άξονες των 

προωθούµενων κεφαλών 11,12,13 έως τα σηµεία των κεφαλών τους .Η δυσκολία τώρα ήταν 

στο ότι το κεκλιµένο του ανάγλυφου του εδάφους δεν επέτρεπε την ορατότητα από τα µεν στα 

δε σηµεία. Πήγαµε και ήλθαµε πολλές φορές και κάναµε δοκιµαστικές χαράξεις των αξόνων 

,ώσπου πετύχαµε την τήρηση όλων των δεσµεύσεων.  

Ο κ.Μ.Πετρόχειλος είχε πια τη διαβεβαίωση ότι τα πλαίσια των ταινιοδρόµων θα 

τοποθετούνταν χωρίς να χρειασθούν µετασκευές . Οι ταινιόδροµοι λειτούργησαν χωρίς 

προβλήµατα. 

 
 

4.Επίσκεψη µελετητών στην εξωτερική απόθεση Ορυχείου Καρδιάς 
 
 

Το 1975 άρχισε η διάνοιξη του ορυχείου Καρδιάς.Η περιοχή διάνοιξης ήταν στον κάµπο 

µεταξύ Ποντοκώµης και Χαραυγής.Η εκσκαφή γίνεται έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η πρώτη 

βαθµίδα σε µορφή απίου.Η εξέλιξη της εκσκαφής γίνεται στροφικά µε πόλο το σηµείο όπου 

εγκαθίσταται το σύµπλεγµα ταινιοδρόµων .Μετά την στροφική προχώρηση της πρώτης τοµής 

αρχίζει η εκσκαφή της δεύτερης τοµής κ.ο.κ. Τα προϊόντα εκσκαφής αναγκαστικά πρέπει να 

αποτεθούν µακρυά από την εκσκαφή. ∆ιαµορφώνεται έτσι η εξωτερική απόθεση.Η εξωτερική 

απόθεση της Καρδιάς αναγκαστικά δέσµευε κοίτασµα. Εποµένως έπρεπε να καταλάβει τη 

λιγότερη δυνατή έκταση. 

Την µελέτη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Καρδιάς εκπόνησε το γραφείο 

εδαφοτεχνικών µελετών Κοτζιάς –Σταµατόπουλος. 

Το 1980 τα γραφεία του ΚΕΕ Λιγνιτωρυχείου Πτολεµαΐδας ,όπου ήταν το γραφείο µου 

,βρισκόταν κοντά στην εξωτερική απόθεση .Σε απόσταση 50-60 µέτρων από το κτίριο 

περνούσε ο ταινιόδροµος υπερκειµένων προς την εξωτερική απόθεση.Η λειτουργία του 

τελείωσε το 1986.Το µέγιστο ύψος της απόθεσης ήταν 30 µε 35 µέτρα και είχε τρείς βαθµίδες 

Ένας µικρός λόφος είχε δηµιουργηθεί δεξιά της εθνικής οδού Κοζάνης - Πτολεµαΐδας από την 

χθ +16,000 µέχρι το ύψος του χωριού Κόµανος. 

Το 1983 ο εκλεκτός συνάδελφος κ.Ι.Τσικρίκης Μεταλλειολόγος Μηχανικός και Πολιτικός 

Μηχανικός µου ζήτησε να κατέβω στο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα µε αυτοκίνητο τύπου jeep για 

να περιηγηθούµε στα ορυχεία. Συχνά µου ζητούσε να περιηγούµαστε στα ορυχεία. Ως 
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προϊστάµενος µελετητής των µεταλλευτικών µελετών των ορυχείων τακτικά επισκεπτόταν τα 

ορυχεία ,διαµόρφωνε έτσι καλύτερη εικόνα και παραστάσεις που βοηθούσαν στην εκπόνηση 

των µελετών. Όσο καλύτερη επόπτευση έχει κανείς του χώρου όπου αναπτύσσεται 

δραστηριότητα τόσο καλύτερη µελέτη εκπονεί. Εξάλλου το τοπίο όπου αναπτύσσεται 

µεταλλευτική δραστηριότητα µεταβάλλεται δυναµικά. 

  Τη φορά αυτή µαζί ήταν και οι µελετητές κ.κ. Κοτζιάς και Σταµατόπουλος .Μεταβήκαµε στην 

περιοχή της απόθεσης και περπατήσαµε για αρκετό διάστηµα.Οι µελετητές αναφερθήκαν στις 

δυσκολίες εκπόνησης της µελέτης και στις παραδοχές που έκαναν. Η διαπίστωση όµως πως 

όλα πήγαν καλά ήταν φανερό τους γέµιζε ικανοποίηση. ∆εν είναι µικρό πράγµα να µελετήσεις 

πως θα κατασκευασθεί ένας λόφος από χώµατα διάφορων χαρακτηριστικών ,όπως 

κακοµετρία,γωνία τριβής ,συνοχή ,υγρασία. Συνειδητοποίησα τότε τι σηµαίνει να διαπιστώνει 

κανείς πως ο,τι ιδεατό σχεδίασε στο χαρτί έχει πια πραγµατική υπόσταση!. 

Η εξωτερική απόθεση έχει σχεδόν σήµερα το 2012 εκσκαφεί και τα προϊόντα εκσκαφής 

µεταφέρθηκαν στην εσωτερική απόθεση του ορυχείου Καρδιάς  και στα επόµενα χρόνια η 

περιοχή θα εκσκαφεί αφού το µέτωπο του ορυχείου του Τοµέα 6 θα µετακινείται δυτικά. 

 

 

5.Μεταφορά «κεφαλής ταινιοδρόµου τύπου D» από την πλατεία συναρµολόγησης 
 στη θέση λειτουργίας στο ΟΝΠ. 

 
 
Το 1986 ανέλαβα την διαµόρφωση του δρόµου πορείας του ειδικού οχήµατος µεταφοράς 

µεταλλικών «κεφαλών τύπoυ  D » από την πλατεία συναρµολόγησης στο Ορυχείο Καρδιάς 

στις θέσεις λειτουργίας κατά µήκος της χάραξης των αξόνων ταινιοδρόµων του κλάδου 

ταινιοδρόµων από το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου. 

Η διαδροµή µιάς από τις «κεφαλές» διασταυρωνόταν µε την εναέρια γραµµή υψηλής τάσης 

150 KVs προς τον υποσταθµό του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.  

Ο τοπογράφος µηχανικός κ.Μ.Μαυροµάτης του ΚΕΕ Λιγνιτωρυχείου Πτολεµαίδας µέτρησε το 

ελεύθερο ύψος από την κάτω σειρά καλωδίων της γραµµής και διαπιστώθηκε πως η µόνη 

δυνατότητα διέλευσης ήταν κοντά στον πυλώνα. 

Με δεδοµένο το ελεύθερο ύψος έκανα τον έλεγχο για το αν η διέλευση θα ήταν ασφαλής. 

Έπρεπε η απόσταση του άνω µέρους της κεφαλής επί του οχήµατος µεταφοράς κεφαλών το 

λεγόµενο «γάιδαρο» να είναι τέτοια που να αποκλείεται η πιθανότητα δηµιουργίας  τόξου 

εκκένωσης «αρκ» και διαρροής ηλεκτρικού ρεύµατος.Η διέλευση ήταν δυνατή .Για να αυξήσω 

την ασφάλεια αλλά και να πεισθεί ο χειριστής του οχήµατος µεταφοράς κεφαλών ζήτησα από 

την εκµετάλλευση του ορυχείου να διαθέσει προωθητή για να υποσκαφτεί το δάπεδο κατά 2 

µέτρα. 

Πράγµατι όταν το όχηµα έφθασε δίπλα στον πυλώνα ο προωθητής ανέλαβε εργασία .Μετά το 

πέρας της εκσκαφής ο χειριστής του οχήµατος δήλωσε πως δεν περνά ,εκτός κι αν κάποιος 
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ανέβει ψηλά στην φορτωµένη  κεφαλή για να ελέγχει ότι αυτή χωράει. Ήταν αδύνατο να 

πεισθεί και το επιχείρηµα ότι το ελεύθερο ύψος έχει µετρηθεί επακριβώς δεν τον έπειθε. 

Η διακοπή του ρεύµατος της γραµµής πρόεβλεπε χρονοβόρο διαδικασία και φυσικά απώλεια 

ωρών λειτουργίας των µηχανηµάτων του ορυχείου.Έχοντας υπόψη τους υπολογισµούς και το 

ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν άριστες –ηλιοφάνεια και ξηρή ατµόσφαιρα – ανέβηκα στο πάνω  

πλατώ της κεφαλής και παρέµεινα ως ότου περάσει η κεφαλή . Η διέλευση κράτησε 10 λεπτά 

της ώρας ,έγινε χωρίς προβλήµατα . 

Όταν κανείς υπολογίζει µια δράση πρέπει και να αποδεικνύει στην πράξη την ορθότητα των 

υπολογισµών. Η αυτοπεποίθηση  γεννιέται µε την γνώση. 

 

 

6.∆άπεδο προωθούµενης κεφαλής Τ/∆ 12 στα ανατολικά πρανή 
 του ορυχείου Νοτίου Πεδίου 

 

 

Το 1983 άρχισε η εγκατάσταση των προωθούµενων κεφαλών 1800 mm τριών θέσεων και 

των τριών κλάδων ταινιοδρόµων 2400 mm προς στην εξωτερική απόθεση του ορυχείου 

νοτίου πεδίου .Την ανέγερση του νέου συµπλέγµατος ταινιόδροµων ανέλαβε η ΕΤΕΚΑ ΑΕ 

.Το ΚΕΕ Λιγνιτωρυχείου Πτολεµαΐδας είχε την επίβλεψη της κατασκευής.Στο ορυχείο είχε 

ανατεθεί η κατασκευή και παράδοση των δαπέδων . 

Η τήρηση του συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος παράδοσης των δαπέδων εγκατάστασης 

των ταινιόδροµων και των προωθούµενων κεφαλών ,ως µέρους της σύµβασης ,ήταν 

καθηµερινή ασχολία του διευθυντή του ΚΕΕ κ.Μ.Πετρόχειλου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

.Θυµάµαι την τακτική τηλεφωνική επικοινωνία του Πετρόχειλου µε τον ορυχειάρχη 

κ.Χ.Κρυστάλλη Χηµικό Μηχανικό µε σχεδόν αποκλειστικό θέµα την έγκαιρη παράδοση των 

δαπέδων ,ώστε στη συνέχεια να τηρηθούν οι συµβατικοί χρόνοι παράδοσης του εξοπλισµού. 

Υπήρξε περίοδος που το ορυχείο αθετούσε σιωπηρά τα συµφωνηµένα και σηµειωνόταν 

σοβαρές καθυστερήσεις στην έναρξη της ανέγερσης των ταινιόδροµων και προωθούµενων 

κεφαλών . ∆ος  µοι πα  στώ και τα πλαίσια στήσω. 

Ο Πετρόχειλος προσκαλούσε τα ενδιαφερόµενα µέρη - Ανάδοχο ,ΚΕΕ, Ορυχείο - σε 

αλλεπάλληλες συσκέψεις. Προέκυπτε έτσι κάθε φορά νέο αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα 

παράδοσης δαπέδων,που κι αυτό στην επόµενη σύσκεψη αναθεωρούνταν ,αφού µόνον ένα 

ποσοστό των δαπέδων παραδίδονταν. 

Σε µια από αυτές τις συσκέψεις παρουσία του ορυχειάρχη ,του διευθυντή του ΚΕΕ και 

εκπροσώπων της ΕΤΕΚΑ ήµουν παρών. Μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε από τον 

ορυχειάρχη πως τα δάπεδα των προωθούµενων κεφαλών 12 α  και 12 β  δεν ήταν δυνατόν 

να κατασκευασθούν ,διότι η αξονική απόσταση τους από τους άξονες των λειτουργούντων 

ταινιόδροµων ήταν µικρή . 

Η περιοχή των ανατολικών πρανών του ορυχείου όπου εγκαθίστατο το νέο σύµπλεγµα είχε 

έντονη κλίση και οι άξονες των δαπέδων των προωθούµενων κεφαλών ήταν κάθετοι στην 
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ευθεία µέγιστης κλίσης των πρανών. ∆ηµιουργούνταν έτσι βαθµίδες όπου εδραζόταν οι 

βάσεις των κεφαλών. 

Είχα επισκεφθεί πολλές φορές την περιοχή του νέου συµπλέγµατος και γνώριζα το ανάγλυφο 

του εδάφους πολύ καλά. Έτσι εκτιµώντας την κατάσταση διαπίστωσα πως είναι εφικτή η 

κατασκευή του επιχώµατος για το δάπεδο της προωθούµενης κεφαλής 12 β. Μόνη 

προϋπόθεση για το κτίσιµο του επιχώµατος ύψους 5-6 µέτρα ήταν να χρησιµοποιηθεί 

αµµοχάλικο κλιµακωτά διαστρωνόµενου και συµπυκνούµενου ώστε η κλίση του πρανούς να 

κρατηθεί στο 1,5 πλάτος προς 1 ύψος. Πήρα το θάρρος και το πρότεινα στη σύσκεψη. 

Απάντησα στις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις συναδέλφων µε ιδιαίτερη προσοχή και παρρησία. 

Σε σκαρίφηµα σχεδίασα σε εγκάρσια τοµή το φυσικό έδαφος τους εγκατεστηµένους 

ταινιόδροµους και το νέο επίχωµα για το δάπεδο της 12 β. 

Αποφασίσθηκε  να αρχίσουν δοκιµαστικά και κλιµακωτά το κτίσιµο του επιχώµατος. 

Έλειψα µε κανονική άδεια. Όταν επέστρεψα ο συνάδελφος κ. ∆.Μουµτζόγλου Πολιτικός 

Μηχανικός της ΕΤΕΚΑ µε ενηµέρωσε ότι στο τελειωµένο πια επίχωµα εµφανίσθηκαν µικρές 

ρωγµές. Άµεσα επισκέφθηκα την περιοχή του επιχώµατος και περπάτησα το επίχωµα κατά 

µήκος .Συµβαίνει πολλές φορές σε επιχώµατα που γίνονται χωρίς διαβροχή να 

παρατηρούνται µικρές κατά µήκος ρωγµές στην επιφάνεια του δαπέδου εξαιτίας µικρής 

καθίζησης µετά από βροχές. Το φαινόµενο όµως αυτό δεν εξελίσσεται. Το είχα παρατηρήσει 

σε αρκετά µέχρι τότε επιχώµατα µε αµµοχάλικα . Καθησύχασα τον συνάδελφο. 

Η κατασκευή των βάσεων και η ανέγερση της προωθούµενης κεφαλής έγινε απρόσκοπτα 

,χωρίς να διαπιστωθούν προβλήµατα ευστάθειας ούτε προβλήµατα εκφυγών του ιµάντα. 

 

 

7.∆ρόµος προς τα νέα κτίρια ορυχείου Βόρειου Τοµέα  
 

 

Το 1985 έως το 1987 ανεγέρθηκαν τα κτίρια των προωθηµένων συνεργείων του Ορυχείου 

Βόρειου Τοµέα .Η θέση του γηπέδου των κτιρίων είναι δίπλα στο δρόµο που συνέδεε το 

ορυχείο Κυρίου Πεδίου µε τις εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ  στη θέση Λίµνη.Ο δρόµος αυτός 

χρησιµοποιείτο για την µεταφορά λιγνίτη από το ορυχείο προς την ΑΕΒΑΛ.Θυµάµαι πως 

τακτικά ο δρόµος ενώ αµµοχαλικοστρωνόταν εµφάνιζε βαθιές ροδιές µετά τη διέλευση των 

φορτηγών. Έτσι το ορυχείο αφού αποµάκρυνε τα λασπερά υλικά αµµοχάλικο µε µάργα 

διάστρωνε νέα αµµοχάλικα.Το κατάστρωµα του δρόµου θεµελιωνόταν επί του φυσικού 

εδάφους που είναι σκληρή θιξοτροπική µάργα. 

   Κατά µήκος του δρόµου υπήρχε τάφρος στη δεξιά πλευρά µε κατεύθυνση προς ΑΕΒΑΛ δια 

της οποίας τα αντλούµενα βρόχινα  νερά του ορυχείου βόρειου τοµέα οδηγούνταν στη λίµνη 

του ΑΗΣ Πτολεµαίδας.Στην αριστερή πλευρά του δρόµου υπάρχει τοίχος αντιστήριξης από 

πελεκητή πέτρα ύψους 1,5 µε 2 µέτρα .Ο τοίχος κατασκευάσθηκε από τον ΟΣΕ για να 

διαµορφωθεί ο εφεδρικός σταθµός στάθµευσης βαγονιών του Κοµάνου. 
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Όταν η κατασκευή των κτιρίων ήταν στην τελευταία φάση πριν την παράδοση 

προγραµµατίσθηκε η κατασκευή ασφαλτόδροµου προσπέλασης από την εθνική οδό Κοζάνης 

–Πτολεµαίδας στα προωθηµένα συνεργεία .Ένα τµήµα 1,5  χιλιοµέτρων περίπου του 

ασφαλτόδροµου κατελάµβανε ο αµµοχαλικόστρωτος δρόµος προς ΑΕΒΑΛ. 

   Ανάδοχος του έργου κατασκευής του δρόµου ήταν ο κ.Θ.∆αβιδόπουλος πολιτικός 

µηχανικός.Το εργαστήριο της ∆ΕΚΕ Θεσσαλονίκης ,όταν εξέτασε τα δείγµατα του εδάφους 

έδρασης του καταστρώµατος, αποφάνθηκε πως είναι εντελώς ακατάλληλο και µάλιστα 

υπέδειξε  να αλλάξουµε τη χάραξη επί στέρεου εδάφους. 

Προσέφυγα στον εκλεκτό συνάδελφο κ.Β.Καρρά Μεταλλειολόγο Μηχανικό µε µεταπτυχιακό 

στο Imperial College στην εδαφοµηχανική.Ο Καρράς µε βάση τις εργαστηριακές αναλύσεις 

και αποτελέσµατα του εδάφους εκπόνησε την µελέτη του καταστρώµατος .Μας πληροφόρησε 

πως απαιτείται συνολικό πάχος αµµοχαλίκου – υπόβασης και βάσης – 50 εκατοστά.Η τυπική 

διατοµή του δρόµου διαµορφώθηκε σε 30 εκατοστά φυσικό ορυκτό αµµοχάλικο και 20 

εκατοστά θραυστό λατοµείου και δύο στρώσεις ασφαλτοσκυρόδεµα πάχους 10 εκατοστών.Η 

αντοχή δρόµου είναι ευθέως ανάλογη προς το συνολικό πάχος αµµοχάλικου. 

Μπήκε λοιπόν ένα στοίχηµα.Ο ανάδοχος ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος .Τον διαβεβαίωσα πως δεν 

θα υπάρξει πρόβληµα ευστάθειας του δρόµου. 

Όταν άρχισε η διάστρωση αµµοχαλίκου οι εργοδηγοί Ι.Καµενίδης και Κ.Λεπίδης ανακάλυψαν 

ένα οχετό εγκάρσια στον δρόµο.Το φρεάτιο εισόδου ήταν γεµάτο χώµατα.Ο οχετός οδηγούσε 

τα βρόχινα νερά κάτω από τις σιδηροδροµικές γραµµές στη τεχνητή λίµνη του ΑΗΣ 

Πτολεµαίδας .Αυτό σήµαινε πως µπορούσαµε να στρέψουµε τα νερά της τάφρου προς το 

φρεάτιο και έτσι να µην κατασκευασθεί η επένδυση της τάφρου µε σκυρόδεµα.Τα νερά της 

χωµάτινης τάφρου επηρέαζαν την ευστάθεια των στρώσεων αµµοχαλίκου διότι µείωναν την 

γωνία τριβής και έτσι δηµιουργούνταν οι βαθιές αυλακώσεις από τα φορτηγά. 

Ο ασφαλτόδροµος κατασκευάσθηκε και λειτούργησε επιτυχώς χωρίς να παρουσιασθεί 

κάποιο πρόβληµα. 

∆εν χρειάσθηκε να αναζητήσουµε νέα διαδροµή σε πιο « κατάλληλο » έδαφος !  

 

 

8.Εκτίµηση της δαπάνης απαλλοτρίωσης οικισµού Κοµάνου 
 
 

Το 1991 ετίθετο πιεστικά η απαίτηση για µετεγκατάσταση του οικισµού Κοµάνου από τους 

κατοίκους .Επικαλούµενοι την ρύπανση από την ιπτάµενη τέφρα των σταθµών ΑΗΣ 

Πτολεµαΐδας και ΑΗΣ Καρδιάς καθώς και το ότι η εκσκαφή του ορυχείου Κοµάνου και 

Καρδιάς τους στέρησε την γή τους και είχε επιδράσεις στη διαµονή τους στο χωριό η 

αποµόνωση του οικισµού από την εξωτερική απόθεση του ορυχείου Καρδιάς. 

Η επίκληση περιβαλλοντικών επιπτώσεων τότε σύµφωνα µε το νόµο δεν συνιστούσε αιτία για 

να κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση .Παρόλα αυτά η Επιχείρηση µε πρωτοβουλία του 

Γενικού ∆ιευθυντή Ορυχείων κ.Ι.∆ρούγα συνέστησε Επιτροπή για την εξέταση του αιτήµατος 
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µετεγκατάστασης .Έργο της Επιτροπής ήταν η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης ,των 

παραµέτρων που επηρεάζουν την διαµονή στον οικισµό και να εισηγηθεί στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ∆ΕΗ για να ληφθεί απόφαση.Η συγκρότηση της Επιτροπής από τους 

συναδέλφους κ.Γ.Μανωλάκο ως πρόεδρο ,Κ.Χαλούλο Μεταλλειολόγο  Μηχανικό 

,Α.Βλαχαντώνη Μεταλλειολόγο  Μηχανικό ,Γ.Συνοδινό Τοπογράφο Μηχανικό και Γ.Τζέλλο 

Πολιτικό Μηχανικό ως µέλη , εκτόνωσε την εκρηκτική κατάσταση που είχαν δηµιουργήσει οι 

κάτοικοι του Κοµάνου µε καταλήψεις δρόµων και αποκλεισµό του χωριού, ώστε να µην 

διέρχονται µέσω του οικισµού λεωφορεία µεταφοράς προσωπικού. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέθεσε την εκπόνηση µελετών ρύπανσης ατµόσφαιρας 

,περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υγειονολογικών στους καθηγητές   Καζάζη ,Κασιό και 

Κονδάκη.Παράλληλα η Κοινότητα ανέθεσε την εκπόνηση αντίστοιχων µελετών σε καθηγητές 

του ΤΕΙ Κοζάνης και σε κοινωνιολόγο από την Έδεσσα.Σε συνέλευση των κατοίκων του 

χωριού παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα των µελετών.Εντύπωση έκανε 

η παρουσία κοινωνιολόγου από την  Έδεσσα και το « αγκάλιασµα » του από δύο-τρείς 

σλαβόφωνους κατοίκους του Κοµάνου.Ο οικισµός Κοµάνου απαρτίζετο από δύο γειτονιές 

,την γειτονιά των σλαβόφωνων «γαλικός µαχαλάς» και την γειτονιά των προσφύγων ποντίων 

« ποντιακός µαχαλάς » . Μετά την συνέλευση των κατοίκων ,η Επιτροπή προχώρησε στην 

σύνταξη της εισήγησης της .Θυµάµαι πως µελέτησα όλες τις µελέτες και µάλιστα συνέταξα τις 

περιλήψεις τους. 

Παράλληλα µου ζητήθηκε, µερικές µέρες πριν την παρουσίαση στο ∆Σ , από τον πρόεδρο της 

επιτροπής να εκτιµήσω την αξία των προς απαλλοτρίωση κτισµάτων του οικισµού 

Κοµάνου.Για να γίνει αυτό έπρεπε να καταγραφούν τα κτίσµατα και να µετρηθούν επί τόπου 

οι διαστάσεις τους για να υπολογισθεί το εµβαδόν και ο όγκος τους ενώ παράλληλα να 

συνταχθεί η περιγραφή για καθένα.Η πρώτη εκτίµηση ήταν πως αυτό ήταν σχεδόν αδύνατον 

να γίνει εντός διαστήµατος τριών–τεσσάρων ηµερών πριν την παρουσίαση στο ∆Σ. 

Συγκέντρωσα ότι στοιχείο υπήρχε .Προέκυψαν µόνον οι τοπογραφικές κατόψεις σε µεγάλη 

κλίµακα ,όπου φαινόταν τα περιγράµµατα των κτισµάτων για τον «γαλικό µαχαλά» και τα 

περιγράµµατα των κτισµάτων και τα όρια των οικοπέδων του «προσφυγικού µαχαλά ». 

Για να διαµορφώσω άποψη περιηγήθηκα επί ώρες τα πρωινά Σαββατοκύριακου. Τα κτίσµατα 

του «προσφυγικού µαχαλά » ήταν σχεδόν όλα του ίδιου τύπου,πράγµα που δικαιλογείτο από 

τον τρόπο εγκατάστασης των κατοίκων –προσφύγων.Αλλά και τα κτίσµατα του «γαλικού 

µαχαλά» ταξινοµούνταν σε δύο-τρείς κατηγορίες.Μετά την περιήγηση στο χωριό συνέταξα 

πίνακα των κτισµάτων και µε τις τιµές µονάδας αντίστοιχης απαλλοτρίωσης στη Μεγαλόπολη 

που ο συνάδελφος Γ.Συνοδινός µου έστειλε ,εκτίµησα µετά από υπολογισµούς τη συνολική 

δαπάνη απαλλοτρίωσης του οικισµού σε 5,2 δις. δραχµές. 

Η παρουσίαση της εισήγησης της Επιτροπής στο ∆Σ και εκπροσώπους της Κοινότητας έγινε 

µε επιτυχία .Το ∆Σ αποφάσισε την µετεγκατάσταση του οικισµού µε το αιτιολογικό ότι στο 

υπέδαφος που καταλαµβάνει υπάρχει λιγνιτικό κοίτασµα. 

Μετά από τρείς µήνες περίπου µε πήρε τηλέφωνο οι συνάδελφοι Γ.Συνοδινός και ο 

Μ.Μαυροµάτης τοπογράφοι µηχανικοί και εξέφρασαν την έκπληξη τους πως υπολόγισα την 
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συνολική δαπάνη απαλλοτρίωσης του οικισµού.Μου έκαναν γνωστό µετά την σύνταξη των 

οριστικών κτηµατολογικών πινάκων η δαπάνη αυτή ήταν 5,3 δις.δραχµές. Εντυπωσιακό ήταν 

το πόσο κοντά ήταν η εκτίµηση µε την οριστική δαπάνη. 

 

 

9.∆ιαπλάτυνση οδικής γέφυρας ΕΟ Κοζάνης –Πτολεµαΐδας δίπλα 
στον ΑΗΣ Πτολεµαΐδας 

 
 

Στην εθνική οδό Κοζάνης –Πτολεµαίδας στη χθ 23,000 υπάρχει οδική γέφυρα πάνω από την 

κύρια αποστραγγιστική τάφρο που δέχεται τα βρόχινα νερά της περιοχής δυτικά του ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ και του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας .το πλάτος της οδικής γέφυρας ήταν περίπου 6,5 µέτρα 

,ενώ το κατάστρωµα της οδού εκατέρωθεν ήταν 8,5 µέτρα περίπου. 

∆ια µέσου της γέφυρας διακινούνταν λιγνίτης µε φορτηγά αυτοκίνητα από το ορυχείο Κυρίου 

Πεδίου προς την αυλή του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας. Πολλές φορές κατά τη διασταύρωση αντίθετα 

κινούµενων φορτηγών στη γέφυρα αναγκαζόταν το ένα φορτηγό να περιµένει το άλλο Η 

κατάσταση γινόταν χειρότερη από το λιγνίτη που έπεφτε στο κατάστρωµα της γέφυρας µε 

συνέπεια να στενεύει το πλάτος περισσότερο. 

Το 1990 ως υποτοµεάρχης στο Κλιµάκιο Περιβάλλοντος του ΛΚ∆Μ κατά τη διάρκεια 

συνάντησης µε τον ∆ήµαρχο Πτολεµαίδας κ. Κ. Μαυροµάτη έγινα αποδέκτης παραπόνων και 

απαξιωτικών  σχολίων για την αδιαφορία που επιδεικνύει η ∆ΕΗ να βελτιώσει την κατάσταση 

στο σηµείο της γέφυρας .Ένοιωσα πολύ άσχηµα. Η πρόκληση ήταν έντονη και παρακινήθηκε 

το φιλότιµο µου. 

Άµεσα άρχισα να αναζητώ λύση στο πρόβληµα. Επισκέφθηκα τη γέφυρα ,κατέβηκα µέσα στη 

τάφρο κάτω από τον φορέα της γέφυρας .Η τάφρος σε ένα µεγάλο µήκος ήταν ανοικτή 

ορθογωνική διατοµή επενδεδυµένη µε ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα .Είναι πλάτους 6,0 

µέτρα περίπου και βάθους 3,0 µέτρα .Η διατοµή της ανοικτής τάφρου είναι δυσανάλογα 

µεγάλη συγκρινόµενη µε την παροχή νερού που διέρρεε το ρέµα .Κατά τη περιήγηση στην 

ανάντι της γέφυρας περιοχή απορροής των βρόχινων νερών διαπίστωσα ότι τα βρόχινα νερά 

συγκεντρωνόταν στην τεχνητή λίµνη που βρίσκεται νοτιοδυτικά του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας .Η 

λίµνη δηµιουργήθηκε στο ανοικτό σκάµµα της εκσκαφής για να απολειφθεί ο λιγνίτης µε πολύ 

καλή σχέση εκµετάλλευσης κατά την δοκιµαστική λειτουργία της πρώτης µονάδας του 

σταθµού. Εποµένως η πληµµυρική παροχή είναι κατά πολύ µικρότερη της 

παροχετευτικότητας της αποστραγγιστικής τάφρου. 

Μετά την επίσκεψη αναζητούσα τεχνική λύση γρήγορα εφαρµοζόµενη και µικρής δαπάνης. Η 

κατασκευή διαπλάτυνσης γέφυρας σε εθνική οδό µε την κλασσική µορφή «βάθρα-πλάκα 

καταστρώµατος» θεωρήθηκε ιδιαίτερα επισφαλής, όταν µάλιστα ήταν αδύνατη οποιαδήποτε 

διακοπή της κυκλοφορίας και διακοπή της τροφοδοσίας του σταθµού µε λιγνίτη .Απαιτούνταν 

εκατέρωθεν διαπλάτυνση της γέφυρας για να προσαρµοσθεί το κατάστρωµα της µε αυτό της 

εθνικής οδού. 
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Η ιδέα να γίνει η επέκταση µε προκατασκευασµένους σιµεντοσωλήνες ήταν ιδιαίτερα θελτική 

ως λύση στο πρόβληµα. Μετά την Στατική ανάλυση και τους στατικούς υπολογισµούς των 

καταπονήσεων από τα φορτία της κυκλοφορίας προέκυψε ότι µία σειρά τεσσάρων σωλήνων 

διαµέτρου 1,15 µέτρα παρατιθέµενων ο ένας δίπλα στον άλλο ,άντεχε µε ασφάλεια .Οι 

σωλήνες τοποθετήθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο ώστε µεταξύ τους  να  αφήνεται διάκενο 

0,25 µέτρα ,όπου τοποθέτησα σιδηρούν οπλισµό και στη στέψη των σωλήνων εδραζόταν 

χυτή επί τόπου οπλισµένη πλάκα πάχους 0,30 µέτρα .Το υπόλοιπο µέχρι το κατάστρωµα 

γέµισε µε επίχωµα καλά συµπυκνωµένο από θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Το επίχωµα 

εγκιβωτίστηκε µε τοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος. 

Μετά την εκπόνηση της στατικής και κυκλοφοριακής µελέτης από τον Γ.Τζέλλο Πολιτικό 

Μηχανικό συντάχθηκαν τα τεύχη από τον ίδιο και προκηρύχθηκε δηµόσιος µειοδοτικός 

διαγωνισµός. Μειοδότης αναδείχθηκε ο Η. Κοσµαδάκης πολιτικός µηχανικός.  Ο 

Προϋπολογισµός  του έργου ανερχόταν σε 16,0 εκατ. δραχµές περίπου. Από δύο 

συναδέλφους πολιτικούς µηχανικούς διατυπώθηκε έντονη κριτική και η απορία για το χαµηλό 

προϋπολογισµό του. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ασκήθηκε από τον ένα συνάδελφο πολιτικό µηχανικό 

επιθετική κριτική µέχρις αµφισβήτησης της επάρκειας των επεκτάσεων για την παραλαβή των 

φορτίων της κυκλοφορίας. Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία για το σθένος -κόντρα στην άδικη 

κριτική- που επέδειξε η επιβλέπουσα το έργο συνάδελφος  κ .Μ. Ανδρεάδου Πολιτικός 

Μηχανικός ,που πρόσφατα είχε προσληφθεί στην επιχείρηση. 

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε, καθαρίσθηκε το  κατάστρωµα   και η διαπλατυσµένη γέφυρα 

λειτούργησε και λειτουργεί χωρίς να εµφανισθεί το παραµικρό πρόβληµα. 

 

 

10.Ταινιόδροµος  τ/δ 42 β υπερκειµένων προς εσωτερική απόθεση 
 Ορυχείου Βορείου Τοµέα 

 
 

Το 1994 στο Ορυχείο Βορείου Τοµέα θα εγκαθίστατο ο νέος κλάδος ταινιοδρόµων από το 

σύµπλεγµα ταινιοδρόµων του Ορυχείου Βόρειου Τοµέα προς την εσωτερική 

απόθεση.Λειτουργούσε ήδη ο κλάδος 2α,12α,32α,42α.Ο νέος ταινιόδροµος τ/δ 42 β 

εγκαθίστατο παράλληλα µε τον τ/δ42 α. Στον ταινιόδροµο τ/δ42 α υπήρχε κάτω διάβαση του 

δρόµου από τον πύργο ελέγχου ταινιοδρόµων προς το ορυχείο Κοµάνου .Έτσι και στον νέο 

τ/δ 42 β έπρεπε να κατασκευασθεί κάτω διάβαση. 

Το ανάγλυφο του εδάφους στην περιοχή της διασταύρωσης του δρόµου µε τον άξονα του 

ταινιοδρόµου τ/δ42 β υποδείκνυε την κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης ,την επιχωµάτωση 

εκατέρωθεν και την τοποθέτηση µεταλλικής γέφυρας από στέψη σε στέψη των τοίχων.Αυτή η 

τεχνική λύση εφαρµόσθηκε κατά την κατασκευή του δαπέδου του τ/δ42 α.Το ύψος των τοίχων 

αυτών ήταν 6 µέτρα περίπου για να δηµιουργείται το κατάλληλο περιτύπωµα διάβασης 
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µεγάλων χωµατουργικών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ορυχείου και γερανοφόρου 

προωθητή . 

Η λύση αυτή για να εφαρµοσθεί και για την κατασκευή του δαπέδου του νέου ταινιοδρόµου 

απαιτούσε την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης µεγαλύτερου των 10 µέτρων και µήκους 20-30 

µέτρα για να συγκρατηθούν τα επιχώµατα .Λύση δαπανηρή και µε µακρά διάρκεια 

κατασκευής και µε απρόβλεπτη εξέλιξη αφού η κατασκευή θα γινόταν από συνεργείο του 

Τοµέα ∆οµικών Έργων. 

∆ιένυα το δεύτερο χρόνο ως Τοµεάρχης του Τοµέα ∆οµικών Έργων και η αµφισβήτηση για το 

αν µπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του Τοµέα ήταν έντονη και διάχυτη ,ιδίως στο 

προϊστάµενο επίπεδο. Το συγκεκριµένο έργο ήταν ιδιαίτερα αφού συναρτιόταν µε την 

λειτουργία του ορυχείου. 

Έχοντας µπροστά µου το σχέδιο της τοµής κατά µήκος του άξονα του ταινιοδρόµου τ/δ42 β 

του φυσικού εδάφους και της ερυθράς του δαπέδου του ταινιοδρόµου βασάνιζα την σκέψη 

µου και πίεζα τον εαυτό µου να βρώ µια λύση .Κυριάρχησε µέσα µου η σκέψη να 

κατασκευασθούν γέφυρες και βάθρα από οπλισµένο σκυρόδεµα αντί τοίχων αντιστήριξης και 

επιχωµάτων. 

Με άλλα λόγια αντί να εδρασθούν τα πλαίσια των ταινιοδρόµων επί του εδάφους να 

εδρασθούν επί µεταλλικού δαπέδου µεταλλικών γεφυρών. 

Η λύση αυτή απλοποιούσε ιδιαίτερα την κατασκευή και µείωνε έτσι την διάρκεια υλοποίησης 

της και τελικά θα µείωνε την δαπάνη κατασκευής. 

∆ιερεύνησα τη δυνατότητα κατασκευής µεταλλικών γεφυρών επικοινωνώντας µε τον 

Τοµεάρχη του Τοµέα Η-Μ Μελετών συνάδελφο Γιάννο. Το µεγαλύτερο µήκος ανοίγµατος που 

µπορούσε να παραγγελθεί για κατασκευή ήταν 22,4 µέτρα, αφού ήταν διαθέσιµη µελέτη και 

κατασκευαστικά  σχέδια µόνον για άνοιγµα έως 22,4 µέτρα . 

Η τεχνική λύση λοιπόν περιελάµβανε τρείς γέφυρες ανοίγµατος 22,4 µ., δύο µεσόβαθρα 

ύψους   8,5  µ. και  7,6 µ. και  δύο ακρόβαθρα ύψους 1,0 µέτρου. Απαιτούσε την κατασκευή 

επιχωµάτων εκατέρωθεν επι των οποίων θα εδραζόταν τα ακρόβαθρα.Για την εξασφάλιση 

των πρανών εκατέρωθεν  του δρόµου από ανεξέλεγκτους στο µέλλον καθαρισµούς των 

λασπών του δρόµου επιλέχθηκε να κατασκευασθούν τοίχοι αντιστήριξης  από οπλισµένο 

σκυρόδεµα ύψους 2,5 έως 3,0 µέτρων. Ζητήθηκε η αρωγή του Τοµέα Γεωτεχνικών Μελετών 

της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Ορυχείων ,για να εκπονηθεί η µελέτη ευστάθειας των πρανών 

των επιχωµατώσεων. 

Ζήτησα από το Ορυχείο να κατασκευάσει τα επιχώµατα µε φυσικό αµµοχάλικο Προαστείου  

ώστε να είναι αυξηµένη η ασφάλεια έναντι κατολίσθησης των πρανών. 

Η µελέτη των µεσόβαθρων έγινε από τον Γεώργιο Θ.Τζέλλο πολιτικό µηχανικό .Καθένα 

µεσόβαθρο συντίθετο από τέσσερις στύλους επί ενιαίου πεδίλου µε εγκάρσιες δοκούς 

σύνδεσης σε κάθε πλευρά του παραλληλογράµου των στύλων ανά ύψος 3,0 µέτρων 

περίπου. Η µελέτη των τοίχων αντιστήριξης έγινε µε την βοήθεια απλού προγράµµατος σε 

υπολογιστή ,ενώ τα µήκη και ύψη των τοίχων αντιστήριξης έγινε µε εκτίµηση επί τόπου του 
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έργου, αφού οι τοπογραφικές αποτυπώσεις φυσικού εδάφους σ’ όλα τα έργα πολιτικού 

µηχανικού ήταν πολύ φτωχές σε αριθµό σηµείων εδάφους και χωρίς ισοϋψείς καµπύλες. 

Το έργο κατασκευάσθηκε µε επιτυχία ,αφού κατά την τοποθέτηση των µεταλλικών γεφυρών 

δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις που να καθιστούν ανέφικτη τη στήριξη τους.  

Όταν συνέβη ο σεισµός του 1995 στην περιοχή Κοζάνης το πρώτο έργο που έσπευσα να 

ελέγξω αν παρουσίασε αστοχία ήταν η συγκεκριµένη διάβαση .Η ευφορία που ένοιωσα όταν 

το αντίκρισα στη θέση του και να λειτουργεί ο ταινιόδροµος δεν περιγράφεται. 

 

 

11.Στέγαστρο αυτοκινήτων στον Τοµέα ∆οµικών Έργων 
 
 

Το 1995 ο συνάδελφος κ.Γ.Μούτος Πολιτικός Υποµηχανικός ΤΕΙ του τοµέα δοµικών έργων 

πρότεινε να κατασκευάσουµε στέγαστρο από κοίλους κυκλικούς σωλήνες µε 

κουρµπάρισµα.Στο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα υπήρχε κουρµπαδόρος για µεγάλες διατοµές 

σωλήνα.Το στέγαστρο θα συντίθετο από ζευκτά ανά 2,5 µέτρα ,όσο το απαραίτητο πλάτος 

για στάθµευση ενός αυτοκινήτου.Καθένα ζευκτό θα είχε τη µορφή ανοικτού «γάµα» µε δύο 

καµπυλοµένους σωλήνες στην γωνία του «γάµα» .Οι σωλήνες θα συγκολλούνταν µε 

παρένθετες ράβδους –σωλήνες µικρότερης διαµέτρου- µήκους 25 εκατοστών λοξά 

τοποθετηµένες. 

Έκανα ένα έλεγχο υπολογιστικά της απαιτούµενης διατοµής για να αντέχει το στέγαστρο χιόνι 

ύψους 1,0 µέτρου. Έτσι διαστασιολογήθηκε το ζευκτό ,µε υλικό µαύρη σωλήνα κοίλης 

κυκλικής διατοµής υψηλής αντοχής. 

Ο κ.Γ.Μούτος προχώρησε στην παραγγελία του µαύρου σωλήνα και κατόπιν στην 

παραγωγή-σύνθεση των ζευκτών του στεγάστρου.Το στέγαστρο µορφώθηκε από διπλά 

ζευκτά αντικρυστά ώστε να δηµιουργηθούν δύο θέσεις σταθµεύσεως.Κατόπιν τοποθετήθηκαν 

αντιανέµιοι σύνδεσµοι χιαστί από ζευκτό σε ζευκτό και τεγίδες κατά µήκος. Επί των τεγίδων 

τοποθετήθηκαν κυµµατοειδή φύλλα λαµαρίνας.Το στέγαστρο ήταν πραγµατικά όµορφο. 

 Κάλυψε µια ανάγκη στάθµευσης των ΙΧ αυτοκινήτων των εργαζοµένων ιδιαίτερα το 

καλοκαίρι.Κατά την αποχώρηση το απόγευµα τα αυτοκίνητα ήταν δροσερά.Ο συνδυασµός 

κουρασµένος οδηγός και καυτή οροφή του αυτοκινήτου ,είναι αρκετά επικίνδυνος. Προκαλεί 

κόπωση του οδηγού και αύξηση της πιθανότητας λάθους χειρισµού η εκτίµησης κατά την 

οδήγηση. 

Τον µεθεπόµενο χειµώνα κατά τον ∆εκέµβριο έπεσε αρκετό χιόνι.Μέτρησα ύψος 25 µε 30 

εκατοστά .Ενώ το χιόνι παρέµεινε έπεσαν βροχές που αύξησαν το βάρος του στρώµατος του 

χιονιού πάνω στο στέγαστρο. 

Μια Κυριακή πρωί µε ειδοποίησαν πως το στέγαστρο έπεσε. Έσπασαν οι σωλήνες στην 

κορυφή του «γάµα».Αντίκρισα ένα θέαµα δυσάρεστο.Η αστοχία µιας τόσο εντυπωσιακής 

κατασκευής µου προκαλούσε στενοχώρια. 
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Μετά την αρχική απογοήτευση αναζήτησα τα αίτια της αστοχίας.Μέτρησα το πάχος του 

σωλήνα κάθε ζευκτού του στέγαστρου ,και µε βάση τις µετρήσεις υπολόγισα την πραγµατική 

αντοχή των ζευκτών .Με την παραδοχή πως η αντοχή του υλικού ήταν η προδιαγραµµένη 

προέκυψε πως το στέγαστρο άντεχε στρώµα χιονιού πάχους 90 εκατοστών  περίπου. 

Αυτό οδηγούσε στο συµπέρασµα πως οι σωλήνες που χρησιµοποιήθηκαν δεν είχαν την 

απαιτούµενη προδιαγεγραµµένη αντοχή.∆εν αρκεί λοιπόν η ορθή στατική ανάλυση και 

υπολογισµός αλλά το πρώτο που θα έπρεπε να ελεγχθεί ήταν η ποιότητα του υλικού. 

Μετά το πρώτο σόκ ,προχώρησα σε νέα σύνθεση ζευκτού από κοίλες τετραγωνικές διατοµές 

.Αντί καµπύλης στην κορυφή του τύπου «γάµα»  ζευκτού εφαρµόσθηκε γωνία περίπου 100 

µοιρών. 

Το στέγαστρο κατασκευάσθηκε µε την νέα µορφή ζευκτών και εφαρµόσθηκε η τεχνική λύση 

σε όλα τα στέγαστρα που κατασκευάσθηκαν από τότε και στο εξής. 

Το 2009 κατασκευάσθηκε παρόµοιο µονό στέγαστρο στην πλατεία µπροστά από το κτίριο 

∆ιοίκησης του ΛΚ∆Μ στο βιοµηχανικό συγκρότηµα. Με την κατασκευή του στεγάστρου 

τακτοποιήθηκε και το θέµα της οργανωµένης στάθµευσης των αυτοκινήτων στο προαύλιο του 

διοικητηρίου. 

 

 

12.∆ιαπλάτυνση γέφυρας Αναργύρων 
 
 

Στο δρόµο που ενώνει τους οικισµούς Αναργύρων και Βαλτόνερων δίπλα στο κύριο 

αποστραγγιστικό κανάλι της Χειµαδίτιδας λίµνης βρίσκεται γέφυρα πάνω από το κανάλι .Η 

γέφυρα ήταν στενότερη από τον ασφαλτόδροµο.Ετσι πολλά αυτοκίνητα από απροσεξία των 

οδηγών έπεφταν στο κανάλι ,ιδιαίτερα τα κινούµενα από Βαλτόνερα προς Αναργύρους. 

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αναργύρων ζήτησε από τον Ορυχειάρχη και τον ∆ιευθυντή του 

Λιγνιτικού Κέντρου να διαπλατυνθεί η γέφυρα  η  να κατασκευασθεί νέα γέφυρα κατάλληλου 

πλάτους για να αποφεύγονται τα ατυχήµατα. 

Στο αίτηµα αυτό η λύση που προτάθηκε από Πολιτικό Μηχανικό του Τοµέα ∆οµικών Έργων 

ήταν να κατασκευασθεί νέα γέφυρα θεµελιωµένη σε πασσάλους µε το αιτιολογικό ότι η 

στάθµη  του νερού ήταν πολύ ψηλά και το έδαφος θεµελίωσης άργιλος. 

Το 1993, αφού ανέλαβα ως τοµεάρχης του Τοµέα  ∆οµικών Έργων, µου ζητήθηκε να 

κατασκευάσω τη γέφυρα. 

Σε ανύποπτο χρόνο κατά τη συζήτηση του θέµατος στεγάνωσης του υπό διάνοιξη ορυχείου 

Αµυνταίου µε τον εκλεκτό συνάδελφο Β.Καρά Μεταλλειολόγο Μηχανικό µε εξειδίκευση στην 

εδαφοµηχανική, µου έγινε γνωστό ότι η λίµνη είναι στεγανωµένη από φυσικού της µε αργιλική 

στρώση πάχους αρκετών µέτρων. 

Έχοντας κατά νουν την πληροφορία αυτή ,εξέτασα την δυνατότητα να γίνει διαπλάτυνση της 

γέφυρας µε προεντεταµένες προκατασκευασµένες δοκούς από οπλισµένο σκυρόδεµα .Οι 

δοκοί θα εδραζόταν επί βάθρων από οπλισµένο σκυρόδεµα .Τα δύο βάθρα θα 
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διαστασιολογούνταν έτσι ώστε το κέντρο βάρους του καθενός να συµπίπτει µε το γεωµετρικό 

κέντρο της επιφάνειας έδρασης του θεµελίου και η µέση πίεση να είναι µικρότερη του 

1kg/cm2 . 

Για τον υπολογισµό του κέντρου βάρους του καθενός βάθρου ελήφθησαν υπόψη µόνον τα 

µόνιµα φορτία .Να σηµειωθεί ότι ο συν. Β. Καράς µε καθοδήγησε να µην λάβω υπόψη την 

δράση των κινητών φορτίων της γέφυρας ,αφού η δράση τους είναι στιγµιαία και δεν θα 

επηρεάζει την ευστάθεια των βάθρων της γέφυρας. 

Επέλεξα το άνοιγµα της γέφυρας µετά από επισταµένη επόπτευση της περιοχής και του 

ανάγλυφου µε το κριτήριο ότι οι εργασίες πρέπει να γίνουν χωρίς την παρουσία νερών του 

παρακείµενου καναλιού .Καθόρισα το µήκος των δοκών σε 19 µέτρα .Η διαπλάτυνση θα είχε 

πλάτος 3,5 µέτρα περίπου και θα τοποθετούνταν 3 δοκοί για λόγους συµµετρίας.Η αξονική 

απόσταση των δοκών καθορίσθηκε σε 1,75 µέτρα. 

Η µελέτη των βάθρων συντάχθηκε από τον Γ,Θ.Τζέλλο πολιτικό µηχανικό ,ενώ η µελέτη των 

δοκών από τον  Κ.Λαζαρίδη πολιτικό µηχανικό συνεργάτη του προµηθευτή των δοκών ,ο 

οποίος αναδείχθηκε µειοδότης σε ανοικτό διαγωνισµό προµήθειας. 

Η κατασκευή της διαπλάτυνσης της γέφυρας έγινε το 1994 από συνεργείο του Τοµέα ∆οµικών 

Έργων .Έλαβα ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας για το προσωπικό µε επιχωµάτωση δίπλα στην 

περιοχή των βάθρων ,ώστε να δηµιουργηθούν αναχώµατα .Η στάθµη θεµελίωσης ήταν στο 

ίδιο υψόµετρο µε την στάθµη του πυθµένα του  καναλιού. 

Η τοποθέτηση των δοκών έγινε µε ηρωική προσπάθεια µε δύο γερανούς ,διότι η τοποθεσία 

δεν επέτρεπε να στηθεί ένας µεγάλος γερανός. 

Μετά την τοποθέτηση κατασκευάσθηκε η πλάκα του καταστρώµατος της γέφυρας. Η γέφυρα 

λειτουργεί από το 1994 και έτσι ένα επικίνδυνο σηµείο του οδικού δικτύου απαλείφτηκε. 

Η δαπάνη κατασκευής της διαπλάτυνσης ήταν 55.000,00 ευρώ ,κατά πολύ µικρότερη της 

δαπάνης της τεχνικής λύσης κατασκευής γέφυρας επί πασσάλων. 

 

 

13.Στηθαίο ασφαλείας στην εθνική οδό Κοζάνης –Πτολεµαΐδας στη διασταύρωση 
 µε την σιδηροδροµική γέφυρα. 

 
 
Στην παλαιά εθνική οδό Κοζάνης-Πτολεµαΐδας στο 22ο χιλιόµετρο υπήρχε σιδηροδροµική 

γέφυρα οπλισµένου σκυροδέµατος .∆ια της γέφυρας αυτής διερχόταν οι συρµοί βαγονιών 

λιγνίτη που µετέφεραν από το ορυχείο Κυρίου Πεδίου και Κοµάνου στον ΑΗΣ Πτολεµαΐδας και 

οι συρµοί βαγονιών που µετέφεραν την τέφρα από τον ΑΗΣ. 

Η γέφυρα ήταν δίδυµη ,µια για τον κλάδο προσαγωγής λιγνίτη και µία απαγωγής. Η κάθε µία 

είχε µορφή αµφιπροέχουσας δοκού πέντε ίσων ανοιγµάτων .Στηριζόταν σε 6 σειρές 

υποστυλωµάτων από τρία υποστυλώµατα –έξη κιονοστοιχίες- που στην κορυφή τους 

συνδεόταν µε εγκάρσια δοκό και η θεµελίωση τους ήταν πεδιλοδοκός που συνέδεε τα έξη 

υποστυλώµατα ,τρία κάθε µίας γέφυρας. 
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Τα επιχώµατα εκατέρωθεν της εθνικής οδού και της σιδηροδροµικής γραµµής ΟΣΕ ήταν 

ελεύθερα ,δεν υπήρχαν τοίχοι αντιστήριξης στα άκρα της γέφυρας ,και «έπνιγαν» τα ακραία 

υποστυλώµατα. 

Η σιδηροδροµική γραµµή του ΟΣΕ είναι παράλληλη προς την εθνική οδό.Η εθνική οδός στο 

σηµείο διασταύρωσης µε την γέφυρα χωριζόταν σε δύο αντίθετα ρεύµατα από την 

κιονοστοιχία στήριξης της γέφυρας.Το ελεύθερο άνοιγµα από κιονοστοιχία σε κιονοστοιχία 

ήταν 4 µέτρα. Το πλάτος του καταστρώµατος της εθνικής οδού ήταν 7,0 µέτρα περίπου. 

Εκατέρωθεν του οδοστρώµατος υπήρχαν σειρές από λευκάδια µε κορµούς µεγάλης 

διαµέτρου .Η µεσαία κιονοστοιχία τη νύχτα φωτιζόταν µε προβολείς και κατά µήκος της 

εθνικής οδού από την είσοδο του ΑΗΣ Πτολεµαίδας έως και 150 µέτρα περίπου µετά την 

γέφυρα υπήρχαν στύλοι φωτισµού εκατέρωθεν του καταστρώµατος .Στη µεσαία κιονοστοιχία 

επέπεσαν αρκετά αυτοκίνητα κινούµενα νύκτα και όταν επικρατούσαν δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες, οµίχλη η χιονοθύελα. Τα περισσότερα δυστυχήµατα ήταν θανατηφόρα . 

Το 1981 επέβλεψα την κατασκευή της διαπλάτυνσης της Εθνικής οδού στη διασταύρωση της 

εθνικής οδού µε την εσωτερική οδό από το  Ορυχείο Κυρίου Πεδίου στο Βιοµηχανικό 

Συγκρότηµα της ΛΙΠΤΟΛ.Η διασταύρωση αυτή βρισκόταν σε απόσταση 150 µέτρων περίπου 

από την σιδηροδροµική γέφυρα. Προκειµένου να διαπλατυνθεί η εθνική οδός κόπηκαν όλα τα 

λευκάδια δίπλα στο κατάστρωµα και ξεριζώθηκαν οι ρίζες τους για να µην εµφανισθούν 

προβλήµατα στο µέλλον. Η µελέτη προέβλεπε να γίνει οριζόντια διαγράµµιση νησίδας και να 

τοποθετηθούν επι των στύλων στις ορατές από τους οδηγούς επιφάνειες κατακόρυφη 

σήµανση µε ανακλαστικές πινακίδες «ζέµπρες»,και προβολείς φωτισµού τους. 

Αργότερα σε ανύποπτο χρόνο διαβάζοντας ένα τεύχος των Τεχνικών Χρονικών –µηνιαία 

έκδοση του ΤΕΕ-υπέπεσε στην αντίληψη µου άρθρο συµφοιτητή µου του Α.Αργυριάδη                 

για την σήµανση εθνικών οδών .Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στις ΗΠΑ σε ανάλογης µορφής 

γέφυρες τοποθετούνται ειδικοί αποσβεστήρες εκατέρωθεν της συστοιχίας στύλων γεφυρών 

ώστε κατά την πρόσκρουση των αυτοκινήτων να περιορίζονται οι ζηµίες και να αποτρέπεται 

τυχόν θάνατος οδηγών.Σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον συνάδελφο πληροφορήθηκα ότι 

κάθε αποσβεστήρας κοστίζει 10 εκατ. δραχµές .Στην χώρα µας δεν υπήρχε τέτοια διάταξη 

,κατά συνέπεια έπρεπε να γίνει παραγγελία στο εξωτερικό αφού πρώτα ακολουθούνταν οι 

εσωτερικές διαδικασίες προµήθειας της ∆ΕΗ. 

Με έναυσµα τα περιεχόµενα στο άρθρο σκεπτόµουν επί µέρες αν υπάρχει άλλη βελτιωτική 

λύση της κατάστασης.Μια µικρή ιδεοθύελα λάβαινε χώρα στο µυαλό µου. 

Η πρώτη σκέψη που άξιζε ήταν «η ανελαστική κρούση να µετατραπεί σε ελαστική».Κατά την  

πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε γυµνό στύλο είχαµε ανελαστική κρούση και όλη η ενέργεια 

ορµής απορροφάτο κυρίως από το σκάφος  του αυτοκινήτου µε δραµατικές συνέπειες για τον 

οδηγό .Έπρεπε η ανελαστική κρούση να µετατραπεί σε ελαστική .Με την τοποθέτηση 

µεταλλικών στηθαίων επιτυγχανόταν να µετατραπεί η κρούση σε ελαστική. Άρα η τοποθέτηση 

τους εκατέρωθεν της κιονοστοιχίας σε επαφή µε τους στύλους κατά µήκος του δρόµου θα 

εξασφάλιζε η πρόσκρουση να γίνεται τελικά σύρσιµο επί του στηθαίου .Από την σύνθεση των 
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παραπάνω σκέψεων προέκυψε να κατασκευασθεί νησίδα µε στηθαία ασφαλείας σε αρκετό 

µήκος πριν και µετά την κιονοστοιχία. 

Επειδή είχα οδυνηρές εµπειρίες όταν διατύπωνα προφορικά προτάσεις βελτίωσης η 

καλύτερων τεχνικών λύσεων σε διάφορα προβλήµατα τις περισσότερες φορές αγνοούνταν 

και σε µερικές περιπτώσεις κάποιος τις εµφάνιζε ως δικές του και έπαιρνε και τα εύσηµα 

κατέγραψα τις σκέψεις αυτές σε εσωτερικό σηµείωµα προς τη ∆ιεύθυνση ΛΚ∆Μ. Πρότεινα να 

συνεννοηθούµε µε την ∆ΕΚΕ Κοζάνης της Νοµαρχίας,ώστε να εγκρίνουν την κατασκευή 

νησίδας από µεταλλικά στηθαία.  

Συµφωνήθηκε συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή της ∆ΕΚΕ συνάδελφο Γ.Πήττα και τον πολιτικό 

µηχανικό συνάδελφο ∆.∆ανιήλ. Στη σύσκεψη αυτή δεν εκλήθην να παραστώ. Αργότερα 

πληροφορήθηκα από τον ∆.∆ανιήλ ότι σε ερώτηση του, πού είναι ο Τζέλλος, ο ∆ιευθυντής 

απάντησε πως είναι  κάπου στα ορυχεία, έχει δουλειά.  

Μετά την απόφαση υλοποίησης του έργου συνεργάσθηκα άψογα µε τον συνάδελφο ∆ανιήλ 

και εκπόνησα την κυκλοφοριακή µελέτη τα κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια προσωρινής 

εκτροπής της κυκλοφορίας ώστε να γίνει βελτίωση της ερυθράς του δρόµου πριν τη γέφυρα 

σε µήκος 500 µέτρων περίπου προς Κοζάνη για να βελτιωθεί η ορατότητα. 

Η κατασκευή έγινε από εργολάβο της περιοχής που αναδείχθηκε µειοδότης µετά από 

δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό. Ενώ σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του έργου µπορούσαν 

να λάβουν µέρος εργολήπτες µε πτυχίο Γ’ τάξης Οδοποιίας, ζήτησα πτυχίο ∆΄ τάξης ,αφού µε 

διάταξη  του νόµου δηµοσίων έργων σε έργα ιδιαίτερων απαιτήσεων επιτρεπόταν να ζητηθεί 

πτυχίο µεγαλύτερης τάξης .Πριν το διαγωνισµό δέχθηκα τηλεφώνηµα από την νοµική 

υπηρεσία της επιχείρησης και έδωσα εξηγήσεις. Η άποψη µου πέρασε και έτσι είχα τη 

βεβαιότητα ότι το έργο θα τελειώσει έντεχνα και έγκαιρα. 

Το έργο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία και λειτούργησε χωρίς προβλήµατα και χωρίς να 

καταγραφεί άλλο θανατηφόρο ατύχηµα. 

Μετά από χρόνια το 1999 όταν επρόκειτο να κατεδαφισθεί η γέφυρα για να κατασκευασθεί 

νέα γέφυρα ενός ανοίγµατος µήκους 26,0 µέτρων πληροφορήθηκα ότι συνάδελφος της 

επιχείρησης καυχιόταν σε συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ∆υτικής 

Μακεδονίας για την τεχνική  λύση που επινόησε και εφάρµοσε. 

 

 
14.Προκάτ δοκάρια για οδικές γέφυρες πάνω από ταινιοδρόµους 

 

 

Πολλές φορές ο τοµέας ∆οµικών Έργων στα ορυχεία έπρεπε κα κατασκευάσει οδικές 

γέφυρες πάνω από ταινιοδρόµους.Η συνήθης πρακτική ήταν να κατασκευάζεται οδική 

γέφυρα ανοίγµατος 5-6 µέτρα µε βάθρα και φορέα από οπλισµένο σκυρόδεµα χυτό επί 

τόπου. Απαιτούνταν έτσι να συντεθεί ικρίωµα και ξυλότυπος για την κατασκευή της πλάκας 

του φορέα, γεγονός που προκαλούσε καθυστέρηση. Επί πλέον το µικρό άνοιγµα προκαλούσε 

προβλήµατα καθαρισµού και κυκλοφορίας κατά µήκος και δίπλα στον ταινιόδροµο. 
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Μετά την εµπειρία κατασκευής της διαπλάτυνσης της γέφυρας Αναργύρων µε 

προκατασκευασµένους - προεντεταµένους δοκούς, συνειδητοποίησα πως οδική γέφυρα 

µεγαλύτερου ανοίγµατος 8-10 µέτρα είναι εφικτό να κατασκευασθεί χωρίς να ενοχληθεί η 

λειτουργία ταινιοδρόµου. Θα κατασκευαζόταν τα δύο βάθρα δίπλα στα πλαίσια του 

ταινιοδρόµου χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του. Βέβαια κατά την κατασκευή θα 

απαιτούνταν αυξηµένα µέτρα ασφαλείας των τεχνιτών ξυλοτύπου και των σιδεράδων. 

Την στατική µελέτη των βάθρων εκπονούσα ο ίδιος ,ενώ τη στατική µελέτη του φορέα 

εκπονούσε γραφείο µελετών της επιλογής του προµηθευτή των προκατασκευασµένων 

δοκών. Οι δοκοί είχαν µορφή διπλού ταυ µε φτερά στο άνω πέλµα. Συνήθως οι δοκοί 

τοποθετούνταν σε απόσταση 1,5 έως 1,75 µέτρα και το διάκενο από φτερό σε φτερό 

καλυπτόταν από επίπεδη πλάκα κόντρα πλακέ ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η σκυροδέτηση 

της πλάκας πάχους 25 εκατ. του φορέα της γέφυρας. 

Με το σύστηµα αυτό κατασκευάσαµε όλες τις οδικές γέφυρες που απαιτήθηκαν στα ορυχεία. 

Μετρώντας σήµερα φθάνουν τον αριθµό 35 µε 40 γέφυρες. 

Έπαψε λοιπόν η γκρίνια των εργοδηγών και χειριστών της εκµετάλλευσης και των τεχνιτών 

που κινούνταν πιά άνετα κατά µήκος των πλαισίων για καθαρισµούς η επεµβάσεις στα 

καλώδια και ράουλα. 

 

 

15. ∆ιάβαση κάτω από ταινιοδρόµους και αυτοκινητόδροµο 
 στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου 

 

 

Το 1996 το ΛΚ∆Μ προµηθεύτηκε µεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα τύπου UNITRING µεταφορικής 

ικανότητας 120 τόνων.Τα φορτηγά θα εντάσσονταν στην εκµετάλλευση του Τοµέα 3 του  

ορυχείου Νοτίου Πεδίου ,που εκτείνεται κατά µήκος του ανατολικού πρανούς  του ορύγµατος 

του κυρίως ορυχείου. Το εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα λιγνίτη είναι µε σχέση υπερκείµενο προς 

λιγνίτη  3,2 m3  : 1 t.Η εξόρυξη του λιγνίτη θα γινόταν µε συµβατικό εξοπλισµό –εκσκαφείς και 

φορτηγά  αυτοκίνητα –και όχι µε την συνεχή µέθοδο –καδοφόροι εκσκαφείς και ταινιόδροµοι 

και αποθέτες -που εφαρµόζεται στο κυρίως ορυχείο. 

Η διαδροµή των φορτηγών από το µέτωπο εξόρυξης προς την εξωτερική απόθεση του 

ορυχείου διασταυρωνόταν µε τους ταινιοδρόµους λιγνίτη και τέφρας και µε τον ασφαλτόδροµο  

πλάτους 10 µ. από το ορυχείο προς τον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου. Προέκυπτε έτσι η ανάγκη να 

κατασκευασθεί ανισόπεδος κόµβος στο σηµείο διασταύρωσης της νέας διαδροµής µε τη ζώνη 

των ταινιοδρόµων και δρόµου πλάτους 80 µέτρων.Οι άξονες ταινιοδρόµων και δρόµου είναι 

παράλληλοι. 

Υπήρξε µεγάλος προβληµατισµός για το πώς θα κατασκευαστεί η γέφυρα πάνω από τα 

εµπόδια ,αφού τα φορτία των φορτηγών είναι υπερβολικά µεγάλα και ασυνήθιστα. Το 

πρόβληµα ήταν µεγάλη για µένα πρόκληση.Επισκέφθηκα πολλές φορές την περιοχή και κατά 

την περιδιάβαση διάφορες σκέψεις περνούσαν από το µυαλό µου.∆ύσκολο το πρόβληµα 
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.Κατεβαίνοντας µε το αυτοκίνητο  προς το  αρχικό σκάµµα εκσκαφής του Τοµέα 3 

παρατήρησα ότι η κλίση των πρανών ήταν µε σχέση 1 πλάτος  προς 3 .Στην αυλή λιγνίτη του 

ΑΗΣ Καρδιάς ήταν εγκατεστηµένες µεταλλικές γέφυρες ανοίγµατος 36 µέτρων για τον 

εφεδρικό κλάδο λιγνίτη πλάτους 1800 mm που στην παρούσα φάση µπορούσαν να διατεθούν 

χωρίς να προκληθούν προβλήµατα. Θα τοποθετούσα δύο γέφυρες  πρίν την εκσκαφή στους 

δύο ταινιοδρόµους ,εργασία που απαιτούσε διακοπή της λειτουργίας των ταινιοδρόµων για 2 

µε 3 ηµέρες.  

Ο συνάδελφος κ.Σ .Μποζίνης  Μεταλλειολόγος Μηχανικός εκτίµησε πως µπορούσε να γίνει 

διπλή τοµή του εδάφους µε διάτρηση και τοποθέτηση εκρηκτικών, ώστε να δηµιουργηθεί το 

ελεύθερο άνοιγµα κάτω από τις µεταλλικές γέφυρες χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα για την 

ευστάθεια των πρανών και χωρίς επιπτώσεις στη λειτουργία των ταινιοδρόµων.   

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η τελική τεχνική λύση οριστικοποιήθηκε ως εξής: 

- Μεταφορά ,συναρµολόγηση των µεταλλικών γεφυρών στο ταινιόδροµο λιγνίτη και 

τέφρας . 

- ∆ιάτρηση και προχαλάρωση µε εκρηκτικά της ζώνης του εδάφους που θα 

καταλάµβανε η διάβαση . 

-  Εκσκαφή του ανοίγµατος πλάτους 30 µέτρων περίπου. 

- Κατασκευή της οδικής γέφυρας  

Ανέλαβα τη γενική εποπτεία του έργου.Η συναρµολόγηση  των µεταλλικών γεφυρών έγινε 

από τον Τοµέα Μηχανολογικού µε την επίβλεψη του συναδέλφου  Γ.Μαρουδά  Μηχανολόγου 

Μηχανικού.Η λοξή διάτρηση µε ειδικό γεωτρύπανο έγινε µε την επιβλεψη του συναδέλφου 

Σ.Μποζίνη .Η κατασκευή της οδικής γέφυρας τριών ανοιγµάτων έγινε από τον Τοµέα ∆οµικών 

Έργων .Η µελέτη των µεσόβαθρων και ακρόβαθρων εκπονήθηκε από τους Σ.Ανδρεάδου  και 

Γ.Θ.Τζέλλο Πολιτικούς Μηχανικούς ,ενώ η µελέτη του φορέα και των προεντεταµένων –

προκατασκευασµένων δοκών από τον Ν.Χαλάτη Πολιτικό Μηχανικό της µελετητικής εταιρείας  

ΜΕΤΕ-ΣΥΣΜ. 

Προτιµήθηκε να κατασκευασθεί γέφυρα τριών ανοιγµάτων αντί µεγάλου ύψους τοίχοι 

αντιστήριξης ως οικονοµικότερη λύση ,αλλά και γιατί επιτυγχάνονται καλύτερες 

κυκλοφοριακές συνθήκες και φυσικός φωτισµός .Για τους ίδιους λόγους η γωνία του άξονα 

της κάτω οδού µε τους άξονες των ταινιοδρόµων επιλέχθηκε να είναι 60 µοίρες. 

Το κόστος του έργου ανήλθε σε 120 εκατ. δραχµές. 

Με την κατασκευή του έργου αυτού επιτεύχθηκε ο  στρατηγικός στόχος του Τοµέα ∆οµικών 

Έργων : 

«Αξιοποίηση του διατιθέµενου προσωπικού µε την δεδοµένη εµπειρία του και ο αξιοποίηση 

του εξοπλισµού µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο».  
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16.Καλλιέργεια πηγής και δεξαµενή στο Ορυχείο ανατολικού τοµέα. 
 
 

Θυµάµαι από το 1979 κατά την πρώτη επίσκεψη στον ανατολικό τοµέα κοντά στα 

προωθηµένα συνεργεία του ορυχείου Νοτίου Πεδίου ,την κατασκευή των οποίων επέβλεψα 

κατά το 1980-1981 ,πως από το πόδι των ανοικτών πρανών έτρεχε καθαρό πόσιµο νερό σε 

δύο τρία σηµεία. 

Το νερό των πηγών αυτών κλήθηκα το 2005  από τον ορυχειάρχη συνάδελφο κ.Σ.Παλαβό να  

µελετήσω πως θα αξιοποιηθεί, ώστε να χρησιµοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

του προσωπικού του ορυχείου. 

Μετά την µελέτη των σχετικών βιβλίων της βιβλιοθήκης µου εκπόνησα τη µελέτη καλλιέργειας 

των πηγών ,ώστε να συλλέγεται όλη η ποσότητα του νερού των πηγών .  

Πρώτα ο εργοδηγός  εκµετάλλευσης  Π. Κωσταντινίδης επιµελήθηκε το καθάρισµα της 

περιοχής των πηγών από φυτά και δένδρα. Παράλληλα έγινε παραγγελία ειδικών διάτρητων 

σωλήνων PVC διαµέτρου 250 χιλιοστών .Οι σωλήνες είχαν σχισµές κάθετες στον κατά µήκος 

άξονα  σε µήκος επί της περιφέρειας που αντιστοιχούσε σε επίκεντρο γωνία 120 µοιρών. Ο 

εργοδηγός Γ. Μαχαιρόπουλος µε το συνεργείο του Τοµέα ∆οµικών Έργων  επιµελήθηκε την 

διάστρωση γαιουφάσµατος  και την πλήρωση της ανοικτής τάφρου κατά µήκος του ποδιού 

του πρανούς µε σκύρα λατοµείου και κατόπιν την τοποθέτηση των σωλήνων και την 

επαναπλήρωση µε σκύρα. Το νερό πλέον είχε µπεί στο αυλάκι. 

Παράλληλα άρχισε η κατασκευή της δεξαµενής όπου θα αποθηκευόταν το νερό για να  

αντλείται προς το ορυχείο. Η µελέτη της δεξαµενής έγινε από τον Γ.Τζέλλο .Μερικούς µήνες 

πρίν συνεργάτης µελετητής είχε εκπονήσει την µελέτη της κυκλικής δεξαµενής βιοµηχανικού 

νερού για την υδροδότηση του σταθµού της ΛΙΠΤΟΛ. Με βάση τη µελέτη αυτή σχεδίασα µια 

δεξαµενή ίδιου βάθους αλλά τετραγωνικής  κάτοψης .Συγκεκριµένα το τετράγωνο της 

κάτοψης φρόντισα να είναι εγγεγραµµένο στον κύκλο της κυκλικής δεξαµενής. Το πάχος των 

τοιχωµάτων και των πλακών της δεξαµενής θα ήταν ίδιο µε αυτά της κυκλικής καθώς επίσης 

οι οπλισµοί ίδιοι µε αυτούς της κυκλικής .Αστειευόµενος είπα σε ασκούµενο τελειόφοιτο της 

σχολής πολιτικών µηχανικών ΑΠΘ µε τον οποίο επιµεληθήκαµε τα σκαριφήµατα της 

δεξαµενής « τετραγωνίσαµε τον κύκλο Λευθέρη». 

 Η κατασκευή της δεξαµενής έγινε από συνεργάτη εργολάβο σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της 

«φατούρας» .Στην πλάκα της οροφής της δεξαµενής ανεγέρθηκε µεταλλικό  υπόστεγο ,που 

αποσυναρµολογήθηκε από την παλαιά πλατεία συνεργείων ραούλων στο Κύριο Πεδίο. 

Παράλληλα κατασκευάσθηκε περίφραξη της περιοχής  ώστε να προστατεύεται από ρύπανση 

και ανεπιθύµητες δράσεις που θα επιµόλυναν τις πηγές. 

Η καλλιέργεια λειτούργησε και λειτουργεί ώστε να εξασφαλίζεται το πόσιµο νερό για τις 

ανάγκες του προσωπικού του ορυχείου.. 
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17.  Αυλή λιγνίτη Ορυχείου Βόρειου Τοµέα 
 

 

Η αυλή λιγνίτη του ορυχείου Βόρειου Τοµέα είχε έναν απολήπτη – αποθέτη κινούµενο επί 

σιδηροτροχιών πάνω σε βάθρο από οπλισµένο σκυρόδεµα.Η χωρητικότητα ήταν πολύ µικρή 

,γι αυτό αποφασίστηκε η επιµήκυνση της διαδροµής του αποθέτη. 

Ο ορυχειάρχης κ.Ι.Ιωακείµ Μεταλλειολόγος Μηχανικός µου ζήτησε την κατασκευή νέου 

βάθρου από οπλισµένο σκυρόδεµα µήκους  120 µ. ώστε να είναι δυνατή η απόθεση λιγνίτη 

εκατέρωθεν και κατά συνέπεια να αυξηθεί η χωρητικότητα της αυλής. Μου έδωσε τα 

κατασκευαστικά σχέδια της αυλής του ορυχείου Κοµάνου για να τα εφαρµόσουµε και στην νέα 

αυλή .Μάλιστα πρότεινε να γίνεται η ανέγερση εκατέρωθεν του ταινιοδρόµου «Κ» προς 

 τον ΑΗΣ Πτολεµαίδας, και ζητούσε να γίνει η κατασκευή το συντοµότερο. 

Το 1984 και 1985 είχα επιβλέψει την κατασκευή της αυλής λιγνίτη του ΑΗΣ Αγίου 

∆ηµητρίου.Οι σιδηροτροχιές των αποληπτών-αποθετών στερεώθηκαν σε στρωτήρες από 

οπλισµένο σκυρόδεµα που τοποθετήθηκαν επί επιχώµατος από καλά συµπυκνωµένο 

θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. 

Συνέκρινα τους προϋπολογισµούς των δύο τεχνικών λύσεων .Η δαπάνη της δεύτερης λύσης 

ήταν ίση προς το 25% περίπου της πρώτης. Απλή κατασκευή και µικρότερης διάρκειας 

υλοποίησης .Μόνη προϋπόθεση υλοποίησης η διακοπή λειτουργίας του ταινιοδρόµου 

.Επικαλέστηκα και το ότι η εφαρµογή της πρώτης λύσης ήταν ιδιαίτερα επισφαλής για το 

προσωπικό κατασκευής και για τον εξοπλισµό. Σε σύσκεψη µε τον ∆ιευθυντή Κ.Καβουρίδη 

αποφασίσθηκε τελικά να εφαρµοσθεί η δεύτερη λύση. 

Να η ευκαιρία να γίνει µεταφορά τεχνογνωσίας ! 

Άµεσα προχώρησα στην εκπόνηση της µελέτης ,αφού πήρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά από 

τον κ.Β.Μιχαλόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό ,που πρόσφατα είχε µετακινηθεί από το 

Μηχανολογικό του Νοτίου Πεδίου. Το συνολικό βάρος του απολήπτη είναι 160 τόνοι και 

κινείται επί τροχών στις σιδηροτροχιές S 49.Το επίχωµα θα είναι ύψους 2,5 µέτρων και 

µήκους 200µ.Κατόπιν συνέταξα τα τεύχη των εργολαβιών .Ένας εργολάβος για την 

κατασκευή του επιχώµατος και ένας για την κατασκευή των στρωτήρων από οπλισµένο 

σκυρόδεµα.Την καθηµερινή παρακολούθηση των εργολάβων και συντονισµό είχε ο 

Α.Βασιλειάδης  εργοδηγός δοµικών έργων. Τις µεταλλικές πλάκες και τις σιδηροτροχιές θα 

τοποθετούσε το Μηχανολογικό του Ορυχείου υπό την επίβλεψη του Β.Μιχαλόπουλου. Η 

αποσυναρµολόγηση ,µεταφορά και ανέγερση του απολήπτη έγινε από το Μηχανολογικό. 

Κύριο χαρακτηριστικό του έργου ήταν να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα των 

σιδηροτροχιών ,ώστε η λειτουργία των φρένων του αποθέτη να είναι αποτελεσµατική. Στην 

αυλή του Κοµάνου ,όπου οι σιδηροτροχιές τοποθετήθηκαν πάνω σε τοιχεία από οπλισµένο 

σκυρόδεµα , η απόκλιση από την οριζόντιο προκαλούσε προβλήµατα κατά την τρχοπέδηση 

του απολήπτη. 

Οι πλατείες εκατέρωθεν του αποθέτη διαστρώθηκαν µε καλά συµπυκνωµένο θραυστό 

αµµοχάλικο. 
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Η αυλή λιγνίτη Ορυχείου Βορείου Τοµέα ήταν η πρώτη που έγινε µε ανάχωµα και έπαψε πια 

να εφαρµόζεται η λύση µε βάθρα σκυροδέµατος ,που εκτός των άλλων απαιτούσε πολύ 

µεγάλη δαπάνη καθαίρεσης και αποξήλωσης . Η συγκεκριµένη έκταση της αυλής εκσκάφτηκε 

κατά την εξόφληση του ορυχείου Βόρειου Τοµέα. 

 Ο ορυχειάρχης  του Ορυχείου Βόρειου Τοµέα αναγνώρισε και επαίνεσε την συµβολή του 

Γ.Τζέλλου στην επιτυχή λύση του τεχνικού προβλήµατος ενώπιον του ∆ιευθυντή του ΛΚ∆Μ, 

αλλά την εύφηµο µνεία «εισέπραξε» αυτός που είχε την ιδέα να γίνει το bunker στο ορυχείο . 

Ίδιας µορφής ανάχωµα κατασκευάσθηκε στην προσωρινή αυλή λιγνίτη του ορυχείου του 

Τοµέα 6 και στην εφεδρική αυλή απέναντι από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς µε µελέτη 

του Γ.Τζέλλου και την εποπτεία της κ.Σ.Ανδρεάδου . Όταν χρειάσθηκε να εκσκαφτεί η περιοχή 

της προσωρινής αυλής  το ανάχωµα ξανακατασκευάσθηκε σε νέα θέση στο ορυχείο Τοµέα 6 

υπό την εποπτεία του πολιτικού Μηχανικού κ.Α.Πέτρου που είχε προσληφθεί στον Τοµέα 

∆οµικών Έργων.  

 

 

18.Καθαίρεση της παλαιάς σιδηροδροµικής γέφυρας πάνω από την  εθνική οδό 
Κοζάνης – Πτολεµαΐδας 

 
 
Το να καταστρέφεις το έργο ενός συναδέλφου µηχανικού ,που σε παλαιότερη εποχή µελέτησε 

και κατασκεύασε δεν είναι ευχάριστο πράγµα. 

Είναι όµως µοιραία πολλές φορές η ανάγκη να κτίσεις κάτι νέο, µε πιο σύγχρονες τεχνικές 

µεθόδους να φτιάξεις ένα βελτιωµένο έργο. Η εξέλιξη της τεχνικής οδηγεί τα πράγµατα να 

απαλειφθούν κατασκευές για να γίνουν νέες βελτιωµένες ,πιο εξελιγµένες στη θέση των 

παλαιών. 

Η δίδυµη σιδηροδροµική γέφυρα πάνω από την παλαιά εθνική οδό Κοζάνης –Πτολεµαΐδας 

είχε τότε χαρακτηρισθεί τεχνικό επίτευγµα. Το 1958 η κατασκευή ανοίγµατος 6 µέτρων δεν 

ήταν και εύκολο πράγµα. Έπρεπε κανείς να εκπαιδεύσει προσωπικό για να κατασκευάσει 

κατόπιν ένα τόσο µεγάλο έργο.  

∆εν µου ήταν ευχάριστο να καθαιρέσω ένα τεχνικό έργο. Αλλά η εξέλιξη το ξεπέρασε .Ήδη 

είχα φτιάξει την νησίδα µε µεταλλικά στηθαία ,ώστε να λειτουργεί για τον νέο πολύ 

µεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο της εθνικής οδού. 

Τώρα µε αφορµή την ανάγκη νέας γέφυρας µεγαλύτερου πλάτους για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του ορυχείου, δύο επιλογές υπήρχαν .Η πρώτη θα ήταν να κατασκευασθούν 

γέφυρες δίπλα στις παλαιές µε την ίδια µορφή. Θα δηµιουργούνταν έτσι ένα τούνελ ,αφού οι 

µεσαίοι στύλοι θα έστεκαν σε µήκος 60 µέτρων περίπου. Ήταν πρόσφατο και το ατύχηµα της 

λαίδης Daina σε ανάλογης µορφής υπόγεια διάβαση. Η δεύτερη επιλογή ήταν αυτή της 

καθαίρεσης και ανέγερσης νέας γέφυρας µε ελεύθερο άνοιγµα 25,5 µέτρα ,ώστε να 

περιλαµβάνεται σ’ αυτό ο ασφαλτόδροµος και η παράλληλη µ’ αυτόν σιδηροδροµική γραµµή 

ΟΣΕ τροφοδοσίας µε πετρέλαιο του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας. 
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Αναζήτησα και βρήκα τον φάκελο µε σχέδια του έργου στο αρχείο του Τοµέα ∆οµικών Έργων 

που µε ιδιαίτερη φροντίδα είχε περισώσει ο εργοδηγός κ.∆. Μηνασίδης ,αφού µαζί  

εξασφαλίσαµε ένα δωµάτιο σε διπλανό µεταλλικό κτίριο. 

Την αξία του καλά οργανωµένου αρχείου εκτίµησα, όταν αργότερα µπορούσα να ανατρέξω 

σε αναζήτηση σχεδίων και πληροφοριών και τεχνογνωσίας από έργα που είχαν 

κατασκευασθεί. 

Το τεύχος της στατικής µελέτης το ανακάλυψε στο αρχείο της ΛΙΠΤΟΛ ο εκλεκτός 

συνάδελφος κ.Γ.Μανωλάκος πολιτικός µηχανικός. Μου έστειλε ένα αντίγραφο του τεύχους . 

Οι υπολογισµοί όλοι ήταν «στο χέρι».Συντάκτης  ο πολιτικός µηχανικός κ.∆.Πέντζας ,τότε 

υπάλληλος της ΛΙΠΤΟΛ.Τα υλικά κατασκευής  σκυρόδεµα Β160 και οπλισµός ST II. 

Το επόµενο βήµα ήταν να επιλεχθεί η µέθοδος καθαίρεσης .Αφού συνέταξα τα τεύχη της 

∆ιακήρυξης  προκήρυξα µε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .Καλούσαµε εταιρείες η 

ιδιώτες που έχουν τεχνογνωσία να προτείνουν τρόπο καθαίρεσης .Εκδήλωσαν ενδιαφέρον 

τρείς εταιρείες µε τις εξής προτάσεις : 

- Καθαίρεση µε συρµατοκοπή µε ειδική άλυσο για την κοπή και του σιδηρού οπλισµού. 

- Καθαίρεση µε αερόσφυρες. 

- Καθαίρεση µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών. 

Προχωρήσαµε στην τεχνοοικονοµική αξιολόγηση µε τον συνάδελφο κ.Σ.Μποζίνη 

Μεταλλειολόγο Μηχανικό ,που είχε εµπειρία και τεχνογνωσία χρήσης εκρηκτικών.Οι 

προχαλαρώσεις σκληρών σχηµατισµών στο ΟΝΠ γινόταν υπό την επίβλεψη του.  

Προκρίναµε ως τεχνοοικονοµικά συµφέρουσα λύση αυτή της καθαίρεσης µε χρήση 

εκρηκτικών .Ανάδοχος µελετητής αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕ του µεταλλειολόγου 

µηχανικού Η.Μπαλικτσή. Πρόσφατα η εταιρεία αυτή είχε καθαιρέσει πολυώροφο κτίριο µε 

σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα στην Αθήνα. 

Τον Ιούνιο του 1999 ανατέθηκε το έργο : «Καθαίρεση µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών της 

παλαιάς σιδ/κης  γέφυρας απο οπλ. σκυρόδεµα στη χθ +22.000 της εθνικής οδού Κοζάνης -

Πτολεµαίδας». 

Εκπόνησα το χρονοδιάγραµµα δραστηριοτήτων ,µετά την παράδοση της µελέτης από την 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕ .Η µελέτη συντάχθηκε από τους Η.Μπαλικτσή και Charles Moran Μηχανικό 

.Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χρονοδιαγράµµατος ήταν πώς η ηµέρα και ώρα πυροδότησης 

των εκρηκτικών δηλωνόταν γραπτά στην Αστυνοµία και την Τροχαία Πτολεµαΐδας. 

Το πρώτο χρονοδιάγραµµα είχε καταληκτική ηµεροµηνία την 30 Απριλίου 2000 . Τρείς ηµέρες 

πριν επανεκτίµησα την κατάσταση οπότε αναθεώρησα και µετέφερα την ηµεροµηνία αυτή µία 

εβδοµάδα αργότερα.Άλλωστε τα χρονοδιαγράµµατα γίνονται για να αναθεωρούνται!. 

Πρώτα έπρεπε να κατασκευασθούν οι παρακαµπτήριες οδοί για την διοχέτευση της 

κυκλοφορίας. 

Η κατασκευή άρχισε µετά την εκπόνηση και υποβολή και έγκριση της κυκλοφοριακής µελέτης 

και της µελέτης οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης. 

Η κατασκευή των δρόµων έγινε µετά από δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό .Η µελέτη και τα 

τεύχη δηµοπράτησης συντάχθηκαν από τον Γ.Θ.Τζέλλο. 
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Κατόπιν αφοί ελευθερώθηκε η γέφυρα από τα  επιχώµατα εκατέρωθεν άρχισε η διάτρηση 

από το συνεργείο του ΟΝΠ υπό την επίβλεψη του Σ.Μποζίνη. 

Το συνεργείο γραµµών του Τοµέα ∆οµικών Έργων αποξήλωσε την σιδηροδροµική γραµµή 

του ΟΣΕ υπό την επίβλεψη του συναδέλφου κ.Ν.Παλαντά Πολιτικού Υποµηχανικού και τα 

µεταλλικά  στηθαία  σ’ ένα µήκος 150 µέτρων. 

Μετά την ολοκλήρωση της διάτρησης οι κολώνες τυλίχθηκαν µε γαιούφασµα και κατόπιν µε 

συρµατόπλεγµα ,ώστε να µην έχουµε κατά την έκρηξη διάχυση λίθων στον περίγυρο προς 

αποφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών. 

Όλο το τεχνικό προσωπικό του Τοµέα εργάσθηκε µε ένταση και ζήλο.Το έργο διήρκησε 20 

ηµέρες και κόστισε 7,5 εκατ. δραχµές. 

Θυµάµαι ανήµερα την Κυριακή 7 Μαίου 2000 , που είχε καθορισθεί για την πυροδότηση και 

καθαίρεση ,το πρωί διαπιστώσαµε µε τον συνάδελφο κ.Κ.Θεοδωρίδη Μεταλλειολόγο 

Μηχανικό πως δεν είχαµε αναρτήσει πανώ µε την επωνυµία  ∆ΕΗ/ΛΚ∆Μ. Έτρεξα στο 

σχεδιαστήριο και εκτύπωσα στον ploter σε χαρτί πλάτους 30 εκατ. τον λογότυπο της ∆ΕΗ και 

το ∆ΕΗ /ΛΚ∆Μ.Στο ξυλουργείο του Τοµέα κολλήθηκε το χαρτί σε χονδρό κόντρα πλακέ. Σε 

τρία τέταρτα η ταµπέλα είχε αναρτηθεί στη θέση της. 

Η πυροδότηση έγινε στις 12.00 ακριβώς, όπως είχε ανακοινωθεί στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και γέφυρα κατέρρευσε .Ήταν µια εξαιρετική εικόνα. Το βίντεο παίχθηκε σ όλα τα 

κανάλια πανελλήνιας και τοπικής εµβέλειας. Ο ∆ιευθυντής κ. Κ.Καβουρίδης το χάρηκε 

ιδιαίτερα. 

Η µεγαλύτερη ικανοποίηση για µένα ήταν που επιτύχαµε να είµαστε έτοιµοι και η πυροδότηση 

να γίνει στην δηλωθείσα ώρα ακριβώς.Ακόµη ότι αποδείχθηκε πως µπορούµε να 

αφοµοιώσουµε και εφαρµόσουµε νέες τεχνολογίες. Ήταν η πρώτη γέφυρα που γκρεµίσθηκε 

µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών. 

Την επόµενη µέρα ο συνάδελφος ∆.Κυριακόπουλος χειριστής έπιασε δουλειά µε την 

αερόσφυρα θρυµµατίζοντας τα µικρού µεγέθους κοµµάτια που προέκυψαν από την έκρηξη. 

Παράλληλα το συνεργείο γραµµών µε τα οξυγόνα έκοβε τον οπλισµό. Σε τρείς µέρες είχαν 

αποµακρυνθεί όλα τα µπάζα. 

  

 

19.Κατασκευή σήραγγας διέλευσης αγωγών νερού ΑΗΣ Αµυνταίου 
 
 
 

Το 1999 ,όταν άρχισε η κατασκευή της νέας οδικής γέφυρας στην εθνική οδό Κοζάνης- 

Πτολεµαΐδας για την άνω διέλευση των ταινιοδρόµων του ορυχείου Μαυροπηγής ,έπρεπε να 

γίνει διαπλάτυνση του αναχώµατος εκατέρωθεν της γέφυρας .Το πλάτος των 20 µέτρων 

περίπου θα διαπλατυνόταν κατά 25 και 15 µέτρα ,ώστε να γίνει συνολικά 60 µέτρα.Στο 

πλάτος αυτό εγκαθίσταντο τρείς ταινιόδροµοι 1800 mm σε αξονική απόσταση 15 µέτρα και 

δύο ασφαλτόδροµοι στις έξω πλευρές. 

Εγκάρσια στο ανάχωµα διέρχονται υπόγεια οι δύο αγωγοί τροφοδοσίας µε νερό από τη λίµνη 

Πολυφύτου προς τον ΑΗΣ Αµυνταίου.Με την διαπλάτυνση των πρανών του αναχώµατος το 
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µήκος επικάλυψης των αγωγών θα αυξανόταν σε 90 µέτρα περίπου.Προέκυπτε λοιπόν η 

ανάγκη υπερύψωσης των αγωγών για λόγους ασφαλείας .Πρώτον για να προστατευθούν 

από παραµόρφωση λόγω του βάρους του επιχώµατος και δεύτερον να είναι επισκέψιµοι σε 

περίπτωση βλάβης η αστοχίας. 

Οι αγωγοί θα διερχόταν δια µέσου σήραγγας από οπλισµένο σκυρόδεµα ορθογωνικής 

διατοµής στη στάθµη -3,0 µέτρα από το δάπεδο έδρασης των ταινιοδρόµων.Οι διαστάσεις 

του περιτυπώµατος της σήραγγας καθορίστηκαν σε συνεννόηση µε τους συναδέλφους του 

ΑΗΣ σε 3,0 χ 2,5 µ ( πλάτος χ ύψος). 

Την περίοδο εκείνη η προσοχή µας ήταν στραµένη κυρίως στην µελέτη και υλοποίηση της 

νέας µεγάλης γέφυρας .Παρόλα αυτά έπρεπε να αρχίσει και η κατασκευή της σήραγγας .Οι 

δυνατότητες σε εξοπλισµό ξυλεία – σκαλωσιές του τοµέα ήταν περιορισµένες.Η κατασκευή 

του ικριώµατος στήριξης του ξυλοτύπου της οροφής της σήραγγας απαιτούσε µεγάλη 

ποσότητα σε λατάκια και φύλλα µπετοφόρµ ,που ο τοµέας δεν διέθετε. 

Τότε θυµήθηκα τις σιδεροτροχιές .Θα τοποθετούσα σιδεροτροχιές σε απόσταση 0,50 µ. από 

τοιχείο σε τοιχείο της σήραγγας κατόπιν επ’αυτών πλέγµα Τ188 και επ’αυτού φύλλα νοβοπάν 

πάχους 1 εκατ.Οι σιδεροτροχιές ,τα πλέγµατα και τα φύλλα θα παρέµειναν ενσωµατωµένα 

στην σήραγγα. 

Οικονοµοτεχνικά η λύση συνέφερε γιατί θα µειωνόταν πάρα πολύ τα ηµεροµίσθια των 

τεχνιτών ξυλοτύπου για την σύνθεση και αποσύνθεση του ξυλοτύπου της οροφής καθώς και 

ο χρόνος κατασκευής.Ο χρόνος υλοποίησης του συνολικού έργου κατασκευής του δαπέδου 

των ταινιοδρόµων του ορυχείου Μαυροπηγής ήταν ιδιαίτερα σφιχτός. 

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα έπρεπε να κατασκευασθεί και η εκατέρωθεν επέκταση του 

υφιστάµενου υπόγειου οχετού του Σουλού.Η διατοµή του οχετού καθορίσθηκε σε 4,0 χ 5,0 

µέτρα.(πλάτος χ ύψος).Οι επεκτάσεις του οχετού κατά 20 και 15 µέτρα κατασκευάσθηκαν µε 

την ίδια µέθοδο σιδεροτροχιές – πλέγµα – νοβοπάν. 

Οι εργοδηγοί Η.Ιωαννίδης και Ι.Μαχαιρόπουλος κατέβαλαν άοκνες προσπάθειες αλλά και όλο 

το προσωπικό του τοµέα τεχνίτες ξυλοτύπου ,τεχνίτες σιδεράδες και χειριστές υπερέβαλαν 

εαυτούς και τα δύο αυτά έργα τελείωσαν µε επιτυχία και έγκαιρα . 

Ο τοµέας ∆οµικών Έργων έµπαινε σε µια νέα περίοδο κατασκευαστικής επάρκειας και 

ανταπόκρισης σε οποιασδήποτε είδους πρόκληση για υλοποίηση έργων. 

 

 

20.Νέα γέφυρα ΛΙΠΤΟΛ 
 

 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Ορυχείων κ.Γ.Σκενδερίδης τον Νοέµβριο του 1998 συγκρότησε οµάδα 

εργασίας µε αντικείµενο την οριστική χάραξη των αξόνων των τριών  ταινιοδρόµων αγόνων 

του ορυχείου Μαυροπηγής προς τις αποθέσεις  Βόρειου Τοµέα και προς το Ορυχείο Κοµάνου 

και του παράπλευρου δρόµου σύνδεσης του Ορυχείου Μαυροπηγής µε τα υφιστάµενα 

ορυχεία .Στην οµάδα αυτή συµµετείχα. 
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Με βάση τα δεδοµένα ως εξής: 

-ότι η θέση και η διάταξη του συµπλέγµατος των ταινιοδρόµων του ορυχείου Μαυροπηγής 

είχε οριστικά καθορισθεί. 

-ότι τα υπερκείµενα του ορυχείου Μαυροπηγής θα µεταφέρονται µε δύο κλάδους τ/δ προς το 

ορυχείο Βόρειου Τοµέα και µε ένα κλάδο τ/δ προς το ορυχείο Κοµάνου. 

- ότι τα υλικά της αρχικής διάνοιξης και ειδικότερα οι σκληροί σχηµατισµοί του νέου ορυχείου 

θα διακινούνται µε φορτηγά προς το ορυχείο Κοµάνου οδικώς. 

-ότι θα καταργηθεί το υφιστάµενο σιδηροδροµικό δίκτυο µεταφοράς λιγνίτη και τέφρας  από τα 

ορυχεία Κοµάνου και Βόρειου Τοµέα προς τον ΑΗΣ Πτολεµαίδας. 

- ότι η µεταφορά λιγνίτη από τα υφιστάµενα ορυχεία προς ΑΗΣ Πτολεµαίδας ,ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

και ΕΛΠ θα γινόταν και οδικώς µε φορτηγά αυτοκίνητα µέσω ανισόπεδης διάβασης πάνω 

από την ΕΟ Κοζάνης -Πτολεµαίδας. 

-ότι η ΠΥ∆Ε απαιτούσε να καθαιρεθεί η υφιστάµενη γέφυρα επί της ΕΟ,και επέτρεπε µία 

µόνον ανισόπεδη διασταύρωση µε την ΕΟ. 

Η οµάδα εργασίας θα καθόριζε ποια τεχνικά έργα έπρεπε να κατασκευασθούν ώστε να 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και για να λειτουργήσει το Ορυχείο Μαυροπηγής.Κύριο έργο 

ήταν η γέφυρα πάνω από την ΕΟ ελεύθερου ανοίγµατος 25,5 µ. και ελεύθερου ύψους από το 

υφιστάµενο κατάστρωµα της εθνικής οδού 7,5 µ. περίπου.Το πλάτος του καταστρώµατος της 

γέφυρας θα είναι 57 µ.. 

Μετά την οριστικοποίηση της χάραξης των αξόνων των ταινιοδρόµων και του 

δρόµου,προχώρησα στην σύνταξη  χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα περιελάµβανε τις παρακάτω δραστηριότητες. 

Α. Μελέτες 

1.Γεωτεχνική έρευνα εδάφους θεµελίωσης νέας γέφυρας 

2.Εκπόνηση εδαφοτεχνικής µελέτης θεµελίωσης  

3. Εκπόνηση µελέτης άντλησης των υπόγειων νερών για την κατασκευή της θεµελίωσης της 

γέφυρας 

4. Εκπόνηση στατικής µελέτης νέας γέφυρας. 

5. Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για την εκτροπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό . 

6. Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης στην εθνική οδό . 

7. Εκπόνηση µελέτης καθαίρεσης της παλαιάς γέφυρας από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

8. Εκπόνηση µελέτης ηλεκτροφωτισµού της κάτω διάβασης. 

9. Εκπόνηση µελέτης σήραγγας από οπλισµένο σκυρόδεµα για την διέλευση των υπόγειων  

αγωγών νερού υδροδότησης ΑΗΣ Αµυνταίου. 

10. Εκπόνηση µελέτης εκτροπής των υπόγειων δικτύων του ΟΤΕ. 

11. Εκπόνηση µελέτης εναερίων δικτύων ∆ΕΗ . 

12. Εκπόνηση  στατικής µελέτης ανεµοπετασµάτων. 

.  

Β. Κατασκευή 

1. Κατασκευή παρακάµψεων εθνικής οδού. 



 32

2. Κατασκευή υπόγειου δίκτυου ΟΤΕ. 

3. Κατασκευή κυκλοφοριακής σήµανσης παρακάµψεων. 

4. Καθαίρεση παλαιάς γέφυρας πάνω από την εθνική οδό . 

5. Κατασκευή δικτύου υποβρύχιων αντλιών για την άντληση των υπόγειων νερών. 

6. Κατασκευή υπόβασης θεµελίωσης µε φυσικό αµµοχάλικο. 

7. Καθαίρεση θεµελίων παλαιάς γέφυρας. 

8. Κατασκευή ακρόβαθρων νέας γέφυρας. 

9.Κατασκευή προκατασκευασµένων-προεντεταµένων δοκών του φορέα της νέας γέφυρας. 

10. Τοποθέτηση δοκών επί των ακρόβαθρων της γέφυρας. 

11.Κατασκευή πλάκας από σκυρόδεµα του φορέα. 

12.Κατασκευή πτερυγότοιχων νέας γέφυρας. 

13.Κατασκευή καναλιού για την διέλευση των υπόγειων καλωδίων ∆ΕΗ. 

14.Κατασκευή καταστρώµατος της εθνικής οδού. 

15,Κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής ΟΣΕ. 

16.Εγκατάσταη φωτιστικών κάτω διάβασης. 

17. Κατασκευή σήραγγας διέλευσης αγωγών νερού ΑΗΣ Αµυνταίου. 

18.Κατασκευή παραλλαγής αγωγών νερού ΑΗΣ Αµυνταίου. 

19.Κατασκευή επιχωµάτων εκατέρωθεν της νέας γέφυρας από αµµοχάλικο. 

20.Κατασκευή ανεµοπετασµάτων νέας γέφυρας. 

21.Κατασκευή κιγκλιδωµάτων ασφαλείας νέας γέφυρας. 

 

Την άνοιξη του 1999 άρχισε η γεωτεχνική έρευνα του εδάφους της περιοχής θεµελίωσης της 

νέας γέφυρας .Έγιναν 7 γεωτρήσεις εδαφοτεχνικών από το Κλιµάκιο Γεωλογικών Ερευνών 

υπό την επίβλεψη του συναδέλφου κ.Α.Κυριακίδη Γεωλόγου.Η κάθε µία έγινε µέχρι το βάθος 

των 20 µέτρων. Έγιναν συνεχείς δοκιµές τυποποιηµένης διείσδυσης και λήψη αδιατάρακτων 

δειγµάτων εδάφους. 

Η εδαφική τοµή στην περιοχή του έργου είναι: 

-καστανή άργιλος   έως τα    – 9,0 µέτρα. 

- λιγνίτης µε ενστρωµατώσεις µάργας από τα -9,0 και κάτω. 

Τα στοιχεία και δοκίµια παραδόθηκαν στο Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου  Θεσσαλονίκης προκειµένου να γίνουν εργαστηριακές δοκιµές 

και η γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης.  

Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις των υπευθύνων του εργαστηρίου ήταν: 

1.Λόγω της µικρής αστράγγιστης διατµητικής αντοχής του επιφανειακού στρώµατος της 

καστανής αργίλου ,προτείνεται η θεµελίωση της γέφυρας να γίνει µε έγχυτους πασσάλους. 

2. Εξαιτίας της αβεβαιότητας στην εκτίµηση των παραµέτρων σχεδιασµού του λιγνίτη ,της 

κατάστασης του (εύθρυπτος),της πιθανής σηµαντικής δευτερεύουσας στερεοποίησης της 

στρώσης του και λόγω της σπουδαιότητας και του µεγέθους της γέφυρας είναι πιθανόν να 

απαιτηθεί η έδραση των πασσάλων να γίνει στη στρώση της υποκείµενης µάργας (βάθος 

περίπου 45 µέτρα). 
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Για την καλύτερη διερεύνηση του προβλήµατος αποφασίσθηκε από τους κ.Β.Καρρά 

Μεταλλειολόγο Μηχανικό και Γ.Θ.Τζέλλο Πολιτικό Μηχανικό να ζητηθεί και δεύτερη γνώµη 

από άλλο µελετητικό γραφείο. Έτσι ανατέθηκε η αξιολόγηση και η εκπόνηση γεωτεχνικής 

µελέτης για την θεµελίωση της γέφυρας στη ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. 

Τα συµπεράσµατα και προτάσεις της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε ήταν: 

 Λόγω της περιορισµένης διατµητικής αντοχής της επιφανειακής  αργιλικής στρώσης για την 

ασφαλή θεµελίωση της γέφυρας απαιτείται η βελτίωση του υπεδάφους θεµελίωσης. 

Συγκεκριµένα προτείνεται η κατασκευή χαλικοπασσάλων ,διαµέτρου 80 εκατ.,βάθους 9 

µέτρων µέχρι το στρώµα του λιγνίτη,σε τριγωνικό κάνναβο πλευράς 2,25 µ. καθώς επίσης και 

προφόρτιση του εδάφους µε την κατασκευή επιχώµατος ύψους 9,55 µ.(ίσο µε τα επιχώµατα 

οδοποιίας  ) η οποία θα παραµείνει για διάστηµα 3 µηνών. 

Εναλλακτικά , η βελτίωση µπορεί να γίνει µε βαθιά εξυγίανση-αντικατάσταση της µαλακής 

αργίλου µέχρι βάθος 9,0 µ, περίπου µε κατάλληλο υλικό. Εξαιτίας κατασκευαστικών 

προβληµάτων που αναµένονται να αντιµετωπισθούν κατά την εκσκαφή και αφορούν 

προβλήµατα ευστάθειας των πρανών του ορύγµατος και εργασίας των µηχανηµάτων εντός 

του ορύγµατος ,είναι σκόπιµη η προσωρινή αντιστήριξη της εκσκαφής µε µεταλλικές 

πασσαλοσανίδες.Εναλλακτικά ως προς τη λύση αντιστήριξης ,θα µπορούσε να επιχειρηθεί η 

εκσκαφή µε πρανή κλίσης της τάξης του  υ : β= 1:1,5,λαµβάνοντας ωστόσο κατάλληλα µέτρα 

ούτως ώστε να µην προκληθούν κατολισθήσεις των πρανών.Παραµένουν ωστόσο προς 

επίλυση τα κατασκευαστικά προβλήµατα (π.χ. προσέγγιση εκσκαπτικών µηχανηµάτων 

,φορτηγών ,οδοστρωτήρα κλπ.). 

Επισηµαίνεται τέλος ότι στο αντικείµενο της παρούσας µελέτης δεν περιλαµβάνεται ο έλεγχος 

ευστάθειας των επιχωµάτων οδοποιίας για τα οποία εξαιτίας της χαµηλής αντοχής της 

επιφανειακής αργιλικής στρώσης απαιτείται ειδικός σχεδιασµός,τόσο για την ευστάθεια αυτών 

όσο και για την αντιµετώπιση των καθιζήσεων τους. 

Οι Β.Καρράς και Γ.Θ.Τζέλλος αξιολόγησαν σε βάθος τις προτάσεις των µελετητικών γραφείων 

και αφού πήραν υπόψη τις επιτόπου παρατηρήσεις για τη συµπεριφορά του εδαφικού υλικού 

µε δοκιµαστικά φρεάτια αποφάσισαν τη µορφή της θεµελίωσης :  

«Αντικατάσταση του εδάφους θεµελίωσης µε φυσικό αµµοχάλικο µέχρι το βάθος των 9,0 

µέτρων ,µέχρι την οροφή του λιγνίτη.Η εκσκαφή και αντικατάσταση του εδάφους θα γίνει µε 

παράλληλη άντληση των υπόγειων νερών από περιµετρικό δίκτυο υποβρύχιων αντλιών». 

Η στάθµη του υπόγειου ορίζοντα είναι - 2,5 µέτρα. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην λήψη αυτής της απόφασης είχε η γνώση του Β.Καρρά πως το 

γεωλογικά προφορτισµένο στρώµα του λιγνίτη έχει την απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα. 

Καθώς επίσης πως εδαφικά υλικά που έχουν υποστεί γεωλογική προφόρτιση εµφανίζουν 

ικανή  διατµητική αντοχή ώστε να δεχθούν επιχώµατα . 

Αυτά επαληθεύτηκαν µετά την κατασκευή και των επιχωµάτων οδοποιίας εκατέρωθεν της 

γέφυρας. 

Η µελέτη στράγγισης του χώρου εκσκαφής θεµελίωσης µε υποβρύχιες αντλίες εκπόνησε ο 

Β.Καρράς.Η διάταξη των αντλιών έγινε περιµετρικά των ορίων της εκσκαφής.Η περίµετρος 
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της εκσκαφής καθορίσθηκε µετά από πρώτη εκτίµηση των διαστάσεων των θεµελίων των 

βάθρων της γέφυρας από τον Γ.Τζέλλο .Οι προδιαγραφές   και η τεχνική αξιολόγηση έγινε 

από τους  ∆.Λιάνα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Γ.Κυνατσίδη Μηχανολόγο Μηχανικό. 

Η διάνοιξη των φρεατίων εγκατάστασης των αντλιών έγινε από το Κλιµάκιο Γεωλογικών 

Ερευνών της ∆ΕΗ υπο την εποπτεία του κ.Α.Κυριακίδη Γεωλόγου. 

Η άντληση των νερών άρχισε την 01.06.2000. 

Η εκπόνηση της εδαφοτεχνικής µελέτης φέρουσας ικανότητας του µε νέο προφίλ εδάφους 

θεµελίωσης έγινε από τον Β.Καρρά. 

Η εκπόνηση της στατικής µελέτης της νέας γέφυρας έγινε από τον κ.Ν.Χαλάτη Πολιτικό 

Μηχανικό της µελετητικής εταιρείας ΜΕΤΕ-ΣΥΣΜ ΑΕ . Η εκπόνηση της µελέτης καθαίρεσης 

της υφιστάµενης γέφυρας έγινε από τον κ. Η.Μπαλακτσή Μεταλλειολόγο Μηχανικό µε την 

υποστήριξη Άγγλου Μηχανικού ειδικευµένου σε καθαιρέσεις κατασκευών από οπλισµένο 

σκυρόδεµα.Ηταν η πρώτη φορά που το µελετητικό αγγλικό γραφείο θα καθαιρούσε 

σιδηροδροµική γέφυρα .Είχαν καθαιρέσει µία πεζογέφυρα στο Λονδίνο. 

Η εκπόνηση της µελέτης ηλεκτροφωτισµού της κάτω διάβασης έγινε από τον συνάδελφο  

κ.∆.Λιάνα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.Θυµάµαι πως προµηθευθήκαµε τις προδιαγραφές  British 

Standards για τον φωτισµό υπόγειων σηράγγων  µέσω του ΕΛΟΤ ,αφού στην Ελλάδα δεν 

κυκλοφορούσαν.  

Η εκπόνηση της µελέτης των δικτύων της ∆ΕΗ έγινε από τον κ.Γ. Άψη Ηλεκτρολόγο 

υποµηχανικό της ∆ιανοµής Πτολεµαίδας. 

 Η εκπόνηση της µελέτης οδοποιίας για την εκτροπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό ώστε 

να µείνει ελεύθερη εµποδίων η περιοχή εγκατάστασης της νέας γέφυρας έγινε από τον 

Γ.Τζέλλο, και η εκπόνηση της κυκλοφοριακής µελέτης και της οριζόντιας και κατακόρυφης 

σήµανσης που εγκρίθηκε από την ∆ΕΚΕ .Η εκπόνηση της στατικής µελέτης της σήραγγας για 

την διέλευση των υπόγειων αγωγών νερού ΑΗΣ Αµυνταίου καθώς και των µεταλλικών 

ανεµοπετασµάτων που τοποθετήθηκαν στο κατάστρωµα της νέας γέφυρας για να µην 

ρυπαίνεται το κατάστρωµα της εθνικής οδού έγινε από τον Γ.Τζέλλο. Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη 

µνεία  πως τον υπερβολικά µεγάλο αριθµό σχεδίων εκπόνησε µε επιµέλεια η σχεδιάστρια του 

Τοµέα ∆οµικών Έργων κ.Ι.Τσενετζόγλου. Ακούραστη ανταποκρινόταν σε κάθε αίτηµα 

αναπαραγωγής του ίδιου κατασκευαστικού σχεδίου ,όταν οι εργοδηγοί της το ζητούσαν.Ο 

ploter είχε πάρει φωτιά. 

Κατά την εκσκαφή βρέθηκε σε βάθος 3,0 µέτρων λιθοπλήρωση κάτω από τα θεµέλια της 

παλαιάς γέφυρας ,γεγονός που µαρτυρούσε πως είχε και τότε γίνει άντληση των νερών ώστε 

η σκυροδέτηση των θεµελίων να γίνει εν ξηρώ. 

Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής θεµελίων κατασκευάσθηκε κατά στρώσεις επίχωµα από 

φυσικό αµµοχάλικο Προαστείου συνολικού πάχους 4,90 µέτρων περίπου µε πολύ καλή 

συµπύκνωση για να εδρασθούν τα θεµέλια της γέφυρας.Τα ανοικτά πρανή της εκσκαφής 

στάθηκαν µε κλίση υ : π = 2 :1 ,διότι είχαν στραγγίσει τα νερά .∆εν παρουσιάσθηκε κάποιο 

πρόβληµα σχετικό µε την ευστάθεια τους ,όσο αυτά παρέµειναν ανοικτά. 
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 Η νέα γέφυρα κατασκευάσθηκε µε προκατασκευασµένες-προεντεταµένες δοκούς και είναι 

κλάσης 60/30 µε δυνατότητα διέλευσης όλων των ειδικών οχηµάτων και µηχανηµάτων του 

ορυχείου .∆εν εφαρµόσθηκε η τεχνική λύση κατασκευής του φορέα επί τόπου που λόγω του 

µεγάλου ύψους και µεγάλης έκτασης θα απαιτούσε πολύ χρόνο και πολλά εργατικά για την 

σύνθεση και αποσύνθεση των ξυλοτύπων. Η προµήθεια και τοποθέτηση των δοκών κόστισε 

112,0 εκατ. ∆ραχµές  χωρίς ΦΠΑ. 

Το ένα από τα δύο ακρόβαθρα µήκους 60 µ. περίπου και ύψους 11,5 µ. κατασκευάσθηκε από 

το συνεργείο του Τοµέα ∆οµικών Έργων καθώς και οι δύο πτερυγότοιχοι µε επικεφαλής του 

συνεργείου τον συνάδελφο Γ.Μαχαιρόπουλο εργοδηγό .Το άλλο το κατασκευάσαµε µε τη 

µέθοδο της «φατούρας».Αυτό έγινε για να επισπευσθεί η ολοκλήρωση της κατασκευής. Η 

πλάκα του φορέα κατασκευάστηκε από το συνεργείο µας. Τη γενική υποστήριξη του 

συνεργείου και την καθοδήγηση των χειριστών των µηχανηµάτων είχε ο εργοδηγός 

Η.Ιωαννίδης. 

Θυµάµαι πως όταν ήρθε η ώρα της τοποθέτησης των δοκών η αγωνία έφθασε στο 

κατακόρυφο πριν τοποθετηθεί η πρώτη δοκός µήκους 26,5 µέτρων. Πριν από την 

τοποθέτηση των δοκών τοποθετήθηκαν τα εφέδρανα τους. Ο τοπογράφος που απευθύνθηκα 

για να ανεβεί πάνω στο δάπεδο έδρασης και να ορθογωνίσει τα κέντρα των εφεδράνων 

αρνήθηκε ευγενικά να κάνει την εργασία,διότι τον τρόµαζε το ύψος. .Πήρα λοιπόν το 

ταχύµετρο και υλοποίησα τα κέντρα των εφεδράνων και παράλληλα έκανα έλεγχο το 

ελεύθερο άνοιγµα µετρώντας το . Βοηθός ανεβασµένος στο απέναντι βάθρο ο Η.Ιωαννίδης. 

Μετά την ολοκλήρωση της γέφυρας ήρθε η ώρα κατασκευής των επιχωµάτων εκατέρωθεν . 

το ύψος των επιχωµάτων είναι 6 µέτρα περίπου .Πρέπει να σηµειωθεί πως ο µελετητής της 

Γεώγνωση ΑΕ είχε διατυπώσει την άποψη ότι τα επιχώµατα δεν θα ήταν εφικτό να γίνουν 

γιατί η διατµητική αντοχή του εδάφους έδρασης τους είναι µικρή.Μαλιστα ανέφερε 

χαρακτηριστικά πως ενώ θα στοιβάζεται το υλικό επίχωσης θα «σπάει» το έδαφος έδρασης 

µε κύκλους ολίσθησης από το πόδι του πρανούς της επίχωσης.Έχοντας αυτό κατά νού 

,αδηµονούσα να έλθει η ώρα κατασκευής των επχωµάτων . Χωρίς τα επιχώµατα η γέφυρα θα 

ήταν άχρηστη.Ο Β.Καρράς εγγυάτο πως δεν θα έχουµε κανένα πρόβληµα γιατί το έδαφος της 

περιοχής ήταν γεωλογικά προφορτισµένο.Η ανησυχία διαλύθηκε όταν για λόγους έλλειψης  

χώρου απόθεσης των αγόνων της αρχικής εκσκαφής του ορυχείου Μαυροπηγής αποτέθηκαν 

προσωρινά άγονα παραδίπλα της περιοχής της γέφυρας .Το έδαφος έδρασης του σωρού 

ήταν ίδιο µε αυτό της περιοχής κατασκευής του έργου.Ο σωρός των αγόνων έφτασε στο ύψος 

των 18 περίπου µέτρων.Το τυχαίο αυτό γεγονός ήταν ο καλύτερος  µάρτυρας επιβεβαίωσης 

της εκτίµησης του Β. Καρρά που  θα υπήρχε ποτέ. 

Ο Β.Καρράς είχε κάνει τους υπολογισµούς ευστάθειας των επιχωµάτων  µε τη µέθοδο των 

ενεργών τάσεων , η οποία είναι η µόνη ακριβής και ενδεδειγµένη για υλικά προφορτισµένα και 

αµµούχα .Οι υπολογισµοί έδωσαν υψηλό συντελεστή ασφαλείας για ύψος πρανών 10,0 

µέτρα και κλίση 1 : 1,5. Η άποψη του µελετητή της Γεώγνωση ήταν να γίνουν οι υπολογισµοί 

µε την µέθοδο των συνολικών τάσεων, πράγµα σηµαντικά δυσµενέστερο και γι αυτό επέµεινε 

ότι  τα επιχώµατα θα αστοχήσουν.   
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Είχα την γενική εποπτεία του συνόλου του έργου ,και αυτό βάρυνε πάνω µου ,αλλά και µε 

όπλιζε µε επιµονή και υποµονή. 

 

 

21.∆ιαµόρφωση εισόδου του Βιοµηχανικού Συγκροτήµατος 
 από την Ε.Ο Κοζάνης- Πτολεµαΐδας 

 

 

Όταν κατασκευάζαµε την νέα γέφυρα ΛΙΠΤΟΛ ,διαπίστωσα πόσο άσχηµη ήταν η είσοδος 

προς το Βιοµηχανικό Συγκρότηµα . Έδινε την εντύπωση πώς έµπαινε κανείς σε µάντρα 

εργοστασίου εποχής του ΄60.Η περίφραξη κατά µήκος της εθνικής οδού Κοζάνης-

Πτολεµαΐδας ήταν από τελάρα σιδηρογωνιάς και πλέγµα συρµάτινο που στηριζόταν σε 

κολονάκια µπετόν ανά 1.8 µέτρα .∆ύο σειρές συρµατόπλεγµα ήταν στην κορυφή που είχαν 

προστεθεί εκ των υστέρων .Η περίφραξη είχε κατασκευασθεί το 1960 και από τότε δεν είχε 

ποτέ βαφεί και ανακαινισθεί.Στην πύλη εισόδου υπήρχαν δίφρακτρα µόνον και δίπλα ένα 

µικρό κτιριάκι για τους φύλακες . 

Ανέφερα τις σκέψεις µου για την κατασκευή περίφραξης µε κάγκελα και την κατασκευή νέας 

πύλης εισόδου και νέου φυλακίου ελέγχου στην συνάδελφο κ.Α.Τύρνα Αρχιτέκτονα 

Μηχανικό.Η κ. Α .Τύρνα είχε εκπονήσει την αρχιτεκτονική µελέτη του κτιρίου Ιατρείου στο 

ορυχείο Αµυνταίου.Ένα πραγµατικό κοµψοτέχνηµα ,που ανεγέρθηκε κοντά στα γραφεία του 

ορυχείου. Η αείµνηστη Αλεξάνδρα ενστερνίσθηκε αµέσως την ιδέα εξωραϊσµού της εισόδου 

του βιοµηχανικού.Η είσοδος και η περίφραξη είναι η βιτρίνα των ορυχείων κατά µήκος της 

εθνικής οδού Κοζάνης-Πτολεµαΐδας . 

Η Α.Τύρνα εκπόνησε την αρχιτεκτονική µελέτη της περίφραξης ,την αρχιτεκτονική µελέτη του 

κτιρίου γραφείων των φυλάκων και του µικρού φυλακίου στην είσοδο. Θυµάµαι πως ,πριν τα 

σχέδια πάρουν την οριστική µορφή τους  ,χάραξα επί τόπου µε την βοήθεια των εργοδηγών 

Η.Ιωαννίδη και Ι.Μαχαιρόπουλου την µεσαία νησίδα και τα πεζοδρόµια ώστε να χωράν να 

διέρχονται νταλίκες και επικαθήµενα φορτηγά.Την ιδέα  και µόρφωση του ζευκτού πάνω από 

την είσοδο και τον καδοτροχό είχε ο Γ.Θ.Τζέλλος.Τα κατασκευαστικά σχέδια  των ζευκτών 

από κοίλες κυκλικές διατοµές του στεγάστρου και των λεπτοµερειών  σχεδίασε η συνάδελφος 

κ.Ι.Τσενετζόγλου σχεδιάστρια του τοµέα δοµικών έργων ,σύµφωνα µε τα σκαριφήµατα της 

µελέτης ,που εκπόνησε ο Γ.Θ.Τζέλλος.Το στέγαστρο της πύλης κατασκευάσθηκε από τον 

εργολάβο κ.Ι.Παπαρίδη ,που το επιµελήθηκε µε ιδιαίτερη φροντίδα .Το µικρό φυλάκιο στην 

είσοδο κατασκευάσθηκε από συνεργείο του τοµέα δοµικών έργων υπό την εποπτεία του 

εργοδηγού Η.Ιωαννίδη.Το κτίριο γραφείων κατασκεύασε ο εργολάβος κ.Φ.Φραγκούδης 

Πολιτικός Μηχανικός .Την σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης επιµελήθηκε η κ.Α.Τύρνα .Την 

κατασκευή της περίφραξης και των συρόµενων θυρών έκανε ο εργολάβος κ.Θ. Θεοδωρίδης 

Πολιτικός Μηχανικός.Τις φυτεύσεις και εγκατάσταση του πρασίνου έκανε ο συνάδελφος κ. Χ. 

Ταραλίδης Γεωπόνος  της ∆ΕΗ. 
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Έτσι  µε την διαµόρφωση της εισόδου και την νέα περίφραξη το βιοµηχανικό συγκρότηµα 

απέκτησε µια ταυτότητα, εξάλλου το στέγαστρο   παραπέµπει στα ορυχεία. 

  

 

22.  Ταλαντώσεις κτιρίου ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 
 

 

Μου ήταν γνωστό ότι οι ταλαντώσεις στο κτίριο των γραφείων του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ καθιστούσαν 

αβίωτη τη ζωή των εργαζοµένων .Κατά την πρώτη επίσκεψη στο κτίριο το 1979 αµέσως µετά 

την προσληψή µου ,έµεινα µε την εντύπωση ότι οι ταλαντώσεις ήταν φυσικό επακόλουθο της 

λειτουργίας του σταθµού. 

Για να απαλειφτεί η λανθασµένη αυτή πεποίθηση πέρασαν πολλά χρόνια. 

Το 1996 µε κάλεσε ο διευθυντής του ΑΗΣ συνάδελφος Α.Λογοθέτης Η-Μ Μηχανικός και µετά 

από περιήγηση στο σταθµό µου ζήτησε να ασχοληθώ µε το πρόβληµα. Οι ταλαντώσεις 

εµφανιζόταν όταν άρχιζε να λειτουργεί ο ανεµιστήρας απαγωγής των καυσαερίων ,που 

βρισκόταν στη βάση της καµινάδας καυσαερίων.Οι ταλαντώσεις επιτεινόταν όταν 

επικρατούσε βροχερός καιρός. 

Η πρόκληση ήταν µεγάλη .Ένα πρόβληµα που για πρώτη και µοναδική φορά αντιµετώπισα. 

Θυµόµουν από µελέτη βιβλίου από συνέδριο Εδαφοµηχανικής ότι περιστρεφόµενα τµήµατα 

µηχανών µπορεί να προκαλέσουν συντονισµό και ταλαντώσεις. 

Κάθε κτίριο έχει την δική του ιδιοσυχνότητα ,όπως γνώριζα από την αντισεισµική µηχανική. Η 

ιδιοσυχνότητα είναι ευθέως ανάλογη προς το ύψος του κτιρίου και µπορεί να υπολογισθεί 

από µαθηµατικό τύπο. 

Ο κινητήρας του ανεµιστήρα µε συγκεκριµένη συχνότητα περιστροφής προκαλούσε το 

φαινόµενο του συντονισµού. 

ο κινητήρας εδραζόταν σε βάση σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου από άοπλο 

σκυρόδεµα µε αβαθή θεµελίωση. Όταν πλησίαζα τη βάση αυτή το σώµα δονείτο και η δόνηση 

ερχόταν από τα πέλµατα των ποδιών. 

Κατά την αναζήτηση κατασκευαστικών σχεδίων από το αρχείο του Τοµέα ∆οµικών Έργων 

δεν βρέθηκε κάτι που να βοηθήσει στην απόκτηση χρήσιµων πληροφοριών. 

Ξανάνοιξα τον τόµο των διαλέξεων του συνεδρίου εδαφοµηχανικής και µελέτησα και πάλι µε 

βουλητική προσοχή την εισήγηση του καθηγητή κ.Θ.Τάσιου και τα θέµατα ταλαντώσεων και 

συντονισµού βάσεων περιστρεφόµενων µηχανών. Η ιδιοσυχνότητα µπορεί να υπολογισθεί 

από µαθηµατικό τύπο και είναι αντιστρόφως ανάλογη της µάζας. 

Επιδίωξη λοιπόν ,για να λυθεί το πρόβληµα ,ήταν να µεταβληθεί η ιδιοσυχνότητα της βάσης 

του κινητήρα και να µεγαλώσει η διαφορά µεταξύ των δύο ιδιοσυχνοτήτων βάσης και κτιρίου.  

Το ότι όταν έβρεχε επιδεινωνόταν το φαινόµενο ερµηνεύθηκε ως εξής: 

Η στάθµη του υπόγειου νερού ανερχόταν αισθητά και το κορεσµένο έδαφος λειτουργούσε ως 

µέσο επαύξησης και διάδοσης των ταλαντώσεων από το πέλµα της βάσης στα πέλµατα των 

πεδίλων της θεµελίωσης του κτιρίου.. 
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Ως λύση στο πρόβληµα επιλέχθηκε να αυξηθεί η µάζα της βάσης του ανεµιστήρα κατά τρόπο 

που να διατηρείται η συµµετρία του σχήµατος της βάσης. Τυχόν εκκεντρότητα κατά την 

προσθήκη µαζών θα επέτεινε το φαινόµενο ,αφού η εκκεντρότητα προκαλεί ταλαντώσεις. 

Κατασκευάσθηκε προσθήκη µαζών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα ,όσο βέβαια 

επέτρεπαν τα διάφορα εξαρτήµατα του ανεµιστήρα και της εγκατάστασης .Η επέµβαση έγινε 

κατά τη διάρκεια συντήρησης του σταθµού. 

Η αγωνία υπήρξε µεγάλη µέχρι την επαναλειτουργία του σταθµού.Κάποιος συνάδελφος 

µηχανολόγος µηχανικός του σταθµού   µου τόνισε πως αν δηµιουργούνταν πρόβληµα θα 

επιλαµβανόταν η διοίκηση της ∆ΕΗ. 

Ο συνάδελφος Α.Λογοθέτης παράλληλα είχε βελτιώσει τη ζυγοστάθµιση του άξονα του 

ανεµιστήρα ώστε να µην έχουµε πρόσθετες εκκεντρότητες και άρα επαύξηση των 

ταλαντώσεων. 

Παρά το περιορισµένο της επέµβασης µε προσθήκη µαζών, κατά τη λειτουργία διαπιστώθηκε 

σηµαντική βελτίωση και η παραµονή στα γραφεία των εργαζοµένων είναι πολύ πιο άνετη. 

 

 

23.Υποθεµελίωση δαπέδου  ερπύστριας εκσκαφέα του Ορυχείου Βόρειου Τοµέα 
 

 

Στην πρώτη τοµή του Ορυχείου Βόρειου Τοµέα πολύ κοντά στο συγκρότηµα γραφείων και 

προωθηµένων συνεργείων ο εκσκαφέας τύπου  KRUPP  λειτουργούσε κανονικά. 

Ξαφνικά κατά την εκτέλεση ελιγµού πορείας η µία από τις τρείς ερπύστριες κρεµάστηκε σε µια 

τρύπα στο έδαφος.Η κλίση του κατά µήκος άξονα της ερπύστριας έγινε από 0 µοίρες σε 60 

µοίρες.Ο εκσκαφέας παρέµενε οριζόντιος.Κτύπησε συναγερµός στο Ορυχείο.Ο Τοµεάρχης 

Μηχανολογικού συνάδελφος Γ.Τσιτσεκίδης Μηχανολόγος Μηχανικός µε πήρε άµεσα 

τηλέφωνο και ζήτησε  την αρωγή .Η ενηµέρωση από το τηλέφωνο ,φυσικό ήταν , να µην µου 

επιτρέπει να διαµορφώσω εικόνα της κατάστασης.Αµέσως αναχωρήσαµε µε τον εργοδηγό 

Η.Ιωαννίδη και τον χειριστή Κ.Τσιφτσή.Επειδή γνώριζα πως σε παρόµοιες καταστάσεις 

δηµιουργείται πανικός και άγχος ,ζήτησα από τους συνεργάτες µου να προσέχουµε για το τι 

λέµε και να συνεννοούµαστε χωρίς κορώνες και φωνές. 

Από την επί τόπου επόπτευση της κατάστασης προέκυψαν τα εξής:  

Η ερπύστρια στράφηκε γιατί υποχώρησε το έδαφος από την πίεση της.Το πλάτος της 

ερπύστριας είναι 2,0 µέτρα και το µήκος 10,0 µέτρα περίπου .Κάτω και δίπλα από την 

ερπύστρια έχασκε µια µεγάλη οπή. 

Στην περιοχή όπου λειτουργούσε ο εκσκαφέας ,µου ήταν γνωστό απόταν στην ίδια περιοχή 

το 1986 εκάναµε µε εργολάβο τις γενικές εκσκαφές για να διαµορφωθεί η πλατεία ανέγερσης 

των κτιρίων του συγκροτήµατος των προωθηµένων συνεργείων.Είχαν τότε βρεθεί ανοίγµατα 

διαµέτρου 2 εως 2,5 µέτρα και σήραγγες.Πρίν την διάνοιξη του ορυχείου Κυρίου Πεδίου τη 

δεκαετία του 1950 γινόταν εκσκαφές µε τα χέρια  για απόληψη λιγνίτη.Στη συγκεκριµένη 
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περιοχή ο λιγνίτης βρισκόταν σε µικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.Οι σήραγγες 

κατέληγαν σε θολωτά σπήλαια διαµέτρου 5 µε 7 µέτρα. 

Σε ένα τέτοιο λοιπόν σπήλαιο κατά πάσα πιθανότητα βρέθηκε η ερπύστρια ,η οποία βούλιαξε, 

αφού υποχώρησε από την πίεση του βάρους η οροφή του σπηλαίου.Η εικόνα που 

εµφανιζόταν στην επιφάνεια µόνον εικασίες για το µέγεθος και το βάθος του σπηλαίου 

επέτρεπε . 

Η πρόταση ,που από συνάδελφο έγινε, να στηθεί γεωτρύπανο κοντά στον εκσκαφέα και µε 

λοξή διάτρηση να τρυπήσει ώστε να γίνουν τσιµεντενέσεις αποκλείστηκε ως χρονοβόρα και 

για την αβεβαιότητα επιτυχίας στον εντοπισµό του σπηλαίου.Εξάλλου ήταν ρίσκο να 

προσθέσει κανείς φορτία κοντά στην οπή,αφού δεν ήταν γνωστό  προς τα που εκτεινόταν το 

σπήλαιο. 

Ο συνάδελφος Τσιτσεκίδης προκειµενου να υποστηρίξει τον εκσκαφέα µε τακαρία ζητούσε να 

του παραδώσουµε στέρεο έδαφος.Στη συνέχεια µε γρύλλους θα περιέστρεφε την ερπύστρια 

,γύρω από την αρθρωτή σύνδεση µε το κατακόρυφο ποδαρικό του εκσκαφέα.Για να είναι 

επιτρεπτό αυτό έπρεπε να µείνει η ερπύστρια ελεύθερη. 

Μετά από ανταλλαγή απόψεων µε τον εργοδηγό και τον χειριστή του Τοµέα ∆οµικών Έργων 

,αφού πρώτα τους ανακοίνωσα µε αποφασιστικότητα ότι θα ρίξουµε µεγάλης ρευστότητας 

σκυρόδεµα διευθετήθηκαν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των σιδερότυπων ,ώστε να αφεθεί 

ελεύθερη η ερπύστρια.Η µικρή αυτή σύσκεψη έγινε δίπλα στην ερπύστρια και κάτω από τον 

τεράστιο όγκο του εκσκαφέα υπό την απειλή να συµβεί νέα υποχώρηση του εδάφους. 

Καµµιά φορά ο κίνδυνος σε χαλυβδώνει περισσότερο και το καθήκον προφύλαξης ενός 

µεγάλου µηχανήµατος πολύ µεγάλης αξίας σε κάνει να τον αψηφάς. 

Οι εργασίες ξεκίνησαν άµεσα ,το Μηχανολογικό διέθεσε φύλλα λαµαρίνας και γερανό στον 

εργοδηγό Ηρακλή Ιωαννίδη. 

Είχα µέσα µου τη βεβαιότητα ότι το πολύ ρευστό σκυρόδεµα θα γεµίσει τα κενά και έτσι θα 

αποκατασταθεί η συνέχεια της µάζας του εδάφους κάτω από την ερπύστρια .Το έδαφος ήταν 

σκληρή µάργα. 

 Η ιδέα, που διατύπωσε κάποιος συνάδελφος από µακρυά ,να γεµίσει το σπήλαιο µε ρευστό 

θραυστό αµµοχάλικο αποσύρθηκε από τον ίδιο, όταν επισκέφθηκε την επόµενη µέρα την 

περιοχή. Το ρευστό αµµοχάλικο δεν θα έπαιρνε αντοχές αφού η µάργα των τοιχωµάτων του 

σπηλαίου είχε πολύ µικρή διαπερατότητα. 

Οι εργασίες έγιναν το απόγευµα της ίδιας ηµέρας. Την επόµενη µέρα διαπίστωσα ότι ο 

Ηρακλής υποβάσταξε τον εκσκαφέα ως ο Άτλας τη γή. 

Για να διαλυθούν και οι τελευταίες ανησυχίες των µηχανοτεχνιτών που θα εργαζόταν δίπλα 

στην ερπύστρια ,τοποθέτησα εκατέρωθεν της ρωγµής µάρτυρες από σύρµα –δύο οριζόντια 

κοµµάτια σύρµα το ένα αντικρυστά µε το άλλο –ώστε αν διαπίστωναν κάποια απόκλιση από 

την οριζόντια ευθεία να αποµακρυνθούν. ∆εν χρειάστηκε. 

Ο εκσκαφέας αποµακρύνθηκε µε ασφάλεια από την περιοχή χωρίς προβλήµατα η ζηµίες 

στην ανωδοµή του. 
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24.∆εξαµενή βιοµηχανικού νερού ΑΗΣ ΛΙΠΤΟλ 
 

 

Στην περιοχή δυτικά των κτιρίων του βιοµηχανικού συγκροτήµατος της ΛΙΠΤΟΛ υφίστατο 

δεξαµενή βιοµηχανικού νερού χωρητικότητας  800 m3 .Η δεξαµενή είχε δύο κυκλικούς εν 

επαφή θαλάµους διαµέτρου 8 µέτρων και θάλαµο δικλείδων.Το νερό της δεξαµενής µε 

ελεύθερη ροή µέσω υδραγωγείου οδηγείτο στον ΑΗΣ όπου εχρησιµοποιείτο για τη λειτουργία 

των λεβήτων και της ψύξης.Η τροφοδοσία της δεξαµενής γίνεται από νερό γεωτρήσεων δίπλα 

στο ρέµα Σουλού απέναντι από το ∆ιοικητήριο. 

Κατά την αρχική διάνοιξη του ορυχείου Μαυροπηγής για να διαµορφωθούν τα ανατολικά 

πρανή και το δάπεδο της πλατείας της αυλής λιγνίτη του ορυχείου έπρεπε η δεξαµενή να 

κατεδαφισθεί.Προέκυπτε έτσι η ανάγκη να κατασκευασθεί νέα δεξαµενή. Το Νοέµβριο του 

2001 άρχισε η διαδικασία κατασκευής της. 

Αναζήτησα και βρήκα το φάκελο στο αρχείο του Τοµέα ∆οµικών Έργων µε τα κατασκευαστικά 

σχέδια της δεξαµενής.Είχε κατασκευασθεί το 1958,υπο την επίβλεψη του κ.Χ. Κρυστάλλη 

Χηµικού Μηχανικού , µε οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας Β160 και σιδηρό οπλισµό ST I I 

.Εσωτερικά οι θάλαµοι ήταν επιχρισµένοι µε σιµεντοκονία για να εξασφαλίζεται η στεγανότητα 

.Επειδή τα χρονικά όρια ήταν στενά, µετά από συνεννόηση µε τον ∆ιευθυντή του ΛΚ∆Μ 

ανατέθηκε η εκπόνηση της µελέτης νέας δεξαµενής ακριβώς ίδιας µορφής αλλά µε ποιότητα 

σκυροδέµατος Β225 και οπλισµό ST I I I  και µε προδιαγραφές αντισεισµικότητας σύµφωνα 

µε τον νέο ισχύοντα αντισεισµικό κανονισµό. Ακόµη ζήτησα οι ρηγµατώσεις των στοιχείων 

από σκυρόδεµα να είναι πολύ µικρές ,ώστε να µην χρειασθεί να γίνει τσιµεντοκονία 

εσωτερικά.Το πάχος των τοιχείων προέκυψε για το λόγο αυτό ίσο προς 35 εκατ. και του 

πυθµένα  50 εκατ. 

Η µελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία µελετών ΜΕΤΕ-ΣΥΣΜ και κατασκευάσθηκε από την 

ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ υπό την επίβλεψη του συναδέλφου κ.Γ.Ραδιώτη Πολιτικού Υποµηχανικού 

και του εργοδηγού Ι.Καµενίδη. .Το νέο υδραγωγείο κατασκεύασε εργολάβος µε την επίβλεψη 

του συναδέλφου κ. Α.Λογοθέτη ,διευθυντή του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. 

Την εδαφοτεχνική µελέτη ευστάθειας των πρανών του λόφου, όπου εγκαταστάθηκε η 

δεξαµενή , εκπόνησε ο συνάδελφος κ.Σ.Κουµεντάκος Μεταλλειολόγος Μηχανικός της 

∆ΜΑΟΡ. 

Η νέα δεξαµενή καθαιρέθηκε αργότερα και κατασκευάσθηκε το 2006 στην οριστική θέση όπου 

και λειτουργεί από το 2007 και τροφοδοτεί τον «ηρωικό» ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, που χάρις στις άοκνες 

προσπάθειες του Α.Λογοθέτη συµµετέχει  ανελλιπώς από το 1958  στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας ! . 
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25.Υπόγεια διάβαση Αγίου ∆ηµητρίου 
 

 

Ο διάδροµος πλάτους 60 µέτρων όπου είναι εγκατεστηµένοι οι ταινιόδροµοι λιγνίτη και 

τέφρας  και ο ασφαλτόδροµος εκτείνεται από το ύψος της παλαιάς Χαραυγής µέχρι τον ΑΗΣ 

Αγίου ∆ηµητρίου σε ευθεία γραµµή. Υπάρχουν δύο διασταυρώσεις µε δρόµους που ενώνουν 

κοινότητες. Η πρώτη µε τον κοινοτικό δρόµο Κλείτου – Ακρινής και η δεύτερη µε το κοινοτικό 

δρόµο Αγίου ∆ηµητρίου µε Γαλάνη. Οι διασταυρώσεις διαµορφώθηκαν ισόπεδες .Η 

κατασκευή του διαδρόµου έγινε το 1980 και 1981 .Την επίβλεψη των έργων είχε το ΚΕΕ 

Λιγνιτωρυχείου Πτολεµαίδας και εντεταλµένος µηχανικός του έργου ήταν ο Γ,Θ,Τζέλλος. 

Από το 1985 και µετά δια του δρόµου αυτού γινόταν η µεταφορά λιγνίτη µε φορτηγά 

αυτοκίνητα .Ο κυκλοφοριακός φόρτος  υπήρξαν περίοδοι που καταγραφόταν υψηλός. Στη 

διασταύρωση Αγίου ∆ηµητρίου  είχαν συµβεί συγκρούσεις τρακτέρ µε φορτηγά .Μάλιστα 

σηµειώθηκε και ένα θανατηφόρο.Η πίεση των κατοίκων της περιοχής Μπουτζακίων ήταν 

µεγάλη.Απαιτούσαν να κατασκευασθούν υπόγειες διαβάσεις. 

Το 1990 προκηρύχθηκε δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε το σύστηµα «µελέτη-

κατασκευή» από τον Τοµέα ∆οµικών Έργων.Συντάκτης των τευχών της ∆ιακήρυξης ήταν ο 

κ.Κ.Στάµου πολιιτικός µηχανικός του Τοµέα.Συµµετείχα στην Επιτροπή Αξιολόγησης .Οι 

συµµετέχοντες εργολάβοι ήταν δύο.Η πρώτη τεχνική λύση συνίστατο στην κατασκευή 

φρεατοπασσάλων  σε δύο σειρές ,την κατασκευή καταστρώµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα 

και κατόπιν την εκσκαφή της σήραγγας κάτω από την πλάκα του καταστρώµατος και ανάµεσα 

στους φρεατοπασσάλους.Η δεύτερη τεχνική λύση συνίστατο στην τοποθέτηση µεταλλικών 

γεφυρών στους δύο ταινιοδρόµους λιγνίτη και τέφρας,την ανοικτή εκσκαφή και την κατασκευή 

σε πρώτη φάση της διάβασης µέχρι τον ασφαλτόδροµο ,κατόπιν παραλλαγή του δρόµου και 

σε δεύτερη φάση την κατασκευή της υπόλοιπης σήραγγας. Κατά την αξιολόγηση υπήρξε 

διαφωνία µεταξύ των Κ. Στάµου και εµού .Ο Στάµου απαιτούσε να απορριφθεί η δεύτερη 

τεχνική λύση για λόγους που δεν ευσταθούσαν .Κατέθεσα µε παρρησία την άποψη µου πως 

η τεχνική λύση είναι εφικτό να υλοποιηθεί ,διότι το έδαφος στην περιοχή είναι κροκαλοπαγές 

αµµοχάλικο πολύ συνεκτικό (αυτό το γνώριζα από την κατασκευή του διαδρόµου των 

ταινιοδόµων το 1981) .Γεγονός που επιτρέπει την εκσκαφή µε πρανή σχεδόν κατακόρυφα.Το 

τρίτο µέλος της επιτροπής ο  συνάδελφος  κ.Φ.Βίττης πολιτικός µηχανικός συµφώνησε µε την 

άποψη µου. Έτσι έγιναν αποδεκτές και οι δύο προσφορές.Προχωρήσαµε στην βαθµολόγηση 

των προσφορών.Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών µειοδότης αναδείχθηκε ο 

εργολάβος της δεύτερης τεχνικής λύσης. 

Το 1995 επανήλθε το αίτηµα κατασκευής της υπόγειας διάβασης Αγίου ∆ηµητρίου πολύ 

εντονότερο. Έτσι ως τοµεάρχης του Τοµέα ∆οµικών Έργων εκλήθην να προχωρήσω άµεσα 

στην υλοποίηση του έργου .Την περίοδο εκείνη κατασκευαζόταν το τµήµα της Εγνατίας οδού 

από Πολύµυλο έως ∆ρέπανο.Είχαν κατασκευασθεί υπόγειες διαβάσεις σε διασταυρώσεις µε 

κοινοτικούς δρόµους .Έτσι επισκέφθηκα τα γραφεία του εργολάβου στο βενζινάδικο πριν τον 

Πολύµυλο και ζήτησα αντίγραφα των κατασκευαστικών σχεδίων της υπόγειας διάβασης στο 
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δρόµο Τετραλόφου .Ο εκλεκτός συνάδελφος κ.Β.Κιβρακίδης τοπογράφος µηχανικός είχε ήδη 

εκπονήσει το τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής της διασταύρωσης Αγίου ∆ηµητρίου .Με το 

υλικό αυτό προχώρησα στην εκπόνηση της µελέτης της υπόγειας διάβασης. 

     Η τεχνική λύση κατασκευής της υπόγειας διάβασης µε υποστήριξη των ταινιοδρόµων 

λιγνίτη και τέφρας ,ώστε να µην διακοπεί η λειτουργία τους ,ήταν κατά τις εκτιµήσεις µου 

εφικτή , η πιο οικονοµική και σε µικρότερο χρόνο υλοποιήσιµη. Σχεδίασα την τυπική διατοµή 

εκσκαφής  της σήραγγας της διάβασης µε κατακόρυφα πρανή. Στα πλαίσια των ταινιοδρόµων 

θα τοποθετούνταν εκατέρωθεν σιδερένοι δοκοί µορφής διπλού ταυ ύψους 600 χιλιοστών και 

θα συγκολλούνταν στους ορθοστάτες των πλαισίων. Εργασία που δεν θα απαιτούσε διακοπή 

της λειτουργίας των ταινιοδρόµων.Την τεχνική αυτή λύση την είχα εφαρµόσει παλαιότερα 

κατά την κατασκευή της υπόγειας σήραγγας καλωδίων στον υποσταθµό του ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου όπου γεφύρωσα τους ταινιόδροµους υπερκειµένων προς την εξωτερική απόθεση. 

Εκπόνησα τα κατασκευαστικά σχέδια και καθόρισα τις φάσεις κατασκευής της σήραγγας.Το 

µήκος της σήραγγας προέκυπτε  65 µέτρα. Το ελεύθερο  περιτύπωµα  της σήραγγας είναι 8,0  

πλάτος και 5,0 ύψος. Η πρώτη φάση περιελάµβανε την κατασκευή του τµήµατος κάτω από 

τους ταινιοδρόµους  µέχρι το έρεισµα του ασφαλτόδροµου  και η δεύτερη την κατασκευή του 

υπόλοιπου µε παραλλαγή του ασφαλτόδροµου πάνω από το ήδη κατασκευασµένο τµήµα . 

Την µελέτη οδοποιίας εισόδου και εξόδου από την σήραγγα εκπόνησαν οι Κιβρακίδης και 

Τζέλλος. Συνέταξα τα  τεύχη της διακήρυξης και  προχώρησα σε δηµόσιο µειοδοτικό 

διαγωνισµό .Μειοδότης ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία Μπετοκάτ ΑΕ. Το έργο 

κατασκευάσθηκε χωρίς προβλήµατα για τη λειτουργία των ταινιοδρόµων και για την µεταφορά 

λιγνίτη µε φορτηγά αυτοκίνητα. 

Κατά την εκσκαφή του κλάδου εξόδου προς τον κάµπο κτυπήθηκε ο υπόγειος αγωγός νερού 

διαµέτρου 500 mm .Η όδευση του αγωγού δεν ήταν γνωστή.Σε συνενόηση µε την ∆ΕΥΑ 

Κοζάνης και µελετητή της ΑΝΚΟ κατασκευάσαµε σίφωνα κάτω και έξω από την εκσκαφή του 

δρόµου µε εξαεριστικά εκατέρωθεν και προστατευτική πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα . 

Η δαπάνη του έργου ανήλθε σε 130 εκατ.δραχµές.Η υπόγεια διάβαση λειτουργεί χωρίς 

κανένα πρόβληµα και η πρόσβαση των αγροτικών µηχανηµάτων προς τον κάµπο Σαρή-γκιόλ 

γίνεται απρόσκοπτα. 

 

 

26.Εκτίµηση πληµµυρικής  παροχής  ρέµατος  ΣΟΥΛΟΥ 
 

 

Το ρέµα Σουλού δηµιουργήθηκε 1951 όταν τότε κατασκευάσθηκε ως αποστραγγιστική 

τάφρος της λίµνης Σαρή-Γκιόλ.Η λίµνη Σαρή-Γκιόλ ,όπως φαίνεται σε χάρτη του 1945 της  

βρετανικής γεωγραφικής υπηρεσίας, εκτεινόταν µεταξύ των οικισµών Χαραυγής  ,Κλείτου, 

Αγίου ∆ηµητρίου ,∆ρεπάνου ,Μαυροδενδρίου  και  Ποντοκώµης. Η αποξήρανση της λίµνης 

έγινε µε το σχέδιο MARSHAL και η αποκαλυφθείσα έκταση διανεµήθηκε σε κλήρους που οι 
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κάτοικοι των γύρω χωριών καλλιέργησαν και καλλιεργούν .Έργο ζωτικής σηµασίας για την 

περιοχή. 

Τελικός αποδέκτης του ρέµατος είναι η λίµνη Βεγορίτιδα. Για να εξασφαλισθεί η επικοινωνία 

εκατέρωθεν του Σουλού κατασκευάσθηκαν γέφυρες µε προκατασκευασµένα στοιχεία 

.Θαυµαστή η µορφή τους και η αντοχή τους .Θυµάµαι πως κατά τα έτη 1979 έως και 1986 

όλες οι νταλίκες µε τα µεγάλα φορτία των εκσκαφέων ,αποθετών και κεφαλών τύπου D 

πέρασαν από το γεφύρι στο δρόµο Ποντοκώµης – Χαραυγής προς την πλατεία 

συναρµολόγησης. Το πλάτος της γέφυρας αυτής ήταν 2,70 µ. περίπου και ο φορέας ήταν 

τριών ανοιγµάτων και ύψους 7 µε 8 µέτρα. στο µέσον. 

Η τάφρος είναι µορφής τραπεζοειδούς µε πλάτος µεγάλης πλευράς 10 µέτρα ,πλάτος µικρής 

πλευράς 1 µέτρο και κλίση πρανών υ : π  = 1 : 1,5  και βάθους  3,0 µέτρα.  

Η λεκάνη απορροής της λίµνης και της τάφρου, όπως εκτιµήθηκε από τον κ. Η. Βαλιούλη 

Πολιτικό Μηχανικό µελετητή υδραυλικών έργων, είχε έκταση 344,3 τετραγωνικά χιλιόµετρα 

.Στον µελετητή αυτόν ανατέθηκε η εκτίµηση της πληµµυρικής παροχής  της λεκάνης 

απορροής της τάφρου .  

Ένα από τα θέµατα υδραυλικής στο Πολυτεχνείο ήταν και η υδρολογία.Τα θέµατα σχετικά µε 

βροχοµετρικά δεδοµένα από παρατηρήσεις ,την επεξεργασία τους ,τον υπολογισµό και 

χάραξη των καµπύλων επαναφοράς βροχής και των διαγραµµάτων διάρκειας –έντασης τα 

ξαναθυµήθηκα κατά την επίσκεψη στα ορυχεία της Reinbrawn στην Κολωνία. 

Βασιζόµενος σε ένα άρθρο γερµανού πολιτικού µηχανικού εκπόνησα ανάλογη εργασία για 

την µέθοδο υπολογισµού καµπύλων επαναφοράς βροχής και έντασης–διάρκειας βροχής σε 

µικρής έκτασης περιοχές όπου αναπτύσσονται ορυχεία και ειδικότερα για την περιοχή των 

Λιγνιτωρυχείων Πτολεµαΐδας. Χρησιµοποίησα βροχοµετρικά δεδοµένα των µετεωρολογικών 

σταθµών Κοζάνης και Πτολεµαΐδας. Τα διαγράµµατα αυτά είναι απαραίτητα για τον 

υπολογισµό πληµµυρικών  παροχών. Η σχετική εργασία δηµοσιεύθηκε στο Επιστηµονικό 

Περιοδικό της ∆ΕΗ το 1992. 

Το 2004 ο συνάδελφος κ.Ι.Ιωακείµ µου ζήτησε να ασχοληθώ µε το πρόβληµα. Πρώτο µέληµα 

ήταν να ανατεθεί η εκτίµηση της πληµµυρικής παροχής σε µελετητή υδραυλικών έργων. 

Επιλέχθηκε ο Η.Βαλιούλης. Τα  παραπάνω διαγράµµατα  παρέδωσα στον µελετητή 

Η.Βαλιούλη για να υπολογισθεί η πληµµυρική παροχή του ρέµατος Σουλού. 

Προκειµένου να κατασκευασθεί η νεά τάφρος απορροής των βρόχινων νερών και των 

αντλούµενων νερών µε υδρογεωτρήσεις αποστράγγισης των ορυχείων Νοτίου Πεδίου και 

Καρδιάς  για να µην εµποδίζεται η προχώρηση του µετώπου του ορυχείου Τοµέα 6,έπρεπε 

να είναι γνωστές οι διαστάσεις της και η µορφή της. Η διατοµή της τάφρου προκύπτει αφού 

εκτιµηθεί η πληµµυρική παροχή που παροχετεύεται µέσω αυτής. 

 Η πληµµυρική παροχή είναι ανάλογη της απορροής από την λεκάνη και εξαρτάται από την 

απορροφητικότητα του εδάφους της λεκάνης. 

  Η πληµµυρική παροχή αιχµής εκτιµήθηκε σε    

      177  m3/sec        για περίοδο επαναφοράς    10 έτη 

      141  m3/sec        για περίοδο επαναφοράς      5 έτη 
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      106   m3/sec       για περίοδο επαναφοράς      2 έτη            

Οι παροχές µπορεί να µειωθούν µέχρι 20 % περίπου λόγω της ανοµοιοµορφίας της 

βροχόπτωσης στη λεκάνη απορροής.Η τάξη µεγέθους της παροχής οδηγούσε σε κατασκευή 

τάφρου πολύ µεγάλων διαστάσεων. 

Η µελέτη παραδόθηκε και οι ανησυχίες µου µεγάλωναν µέρα µε τη µέρα .Μου ήταν αδύνατο 

να παραδεχθώ τόσο µεγάλα νούµερα για την παροχή .∆εν αµφισβητούσα την ορθότητα των 

υπολογισµών ,αλλά µε τρόµαζε το µέγεθος της τάφρου που προέκυπτε πως χρειάζεται. 

Αποστασιοποίηθηκα από τις σκέψεις αυτές, και µια Κυριακή µε τους εργοδηγούς του Τοµέα 

∆οµικών Έργων  Η.Ιωαννίδη και Γ.Μαχαιρόπουλο µεταβήκαµε στη θέση όπου ξεκινούσε η 

κύρια αποστραγγιστική τάφρος  κοντά στο χωριό Άγιος ∆ηµήτριος. Μετρήσαµε το πλάτος της 

τάφρου ανά 500 µέτρα µέχρι τη γέφυρα στο δρόµο Γαλάνη- Κλείτο. Έκανα αποτύπωση 

διατοµών της τάφρου ανά 500 µέτρα στο γραφείο και  είχα µια εικόνα των διατοµών της 

τάφρου κατά µήκος .Έκανα τη σκέψη πως αν διερευνούσα ιστορικά , αν η τάφρος  δεν είχε 

πληµµυρήσει από το ’51 µέχρι σήµερα µια πεντηκονταετία , τότε η πληµµυρική παροχή θα 

ήταν µικρότερη η ίση µε την παροχετευτικότητα της τάφρου .Υπολόγισα την µέγιστη παροχή 

σε  9 m3/sec. Επιβεβαίωσα τους υπολογισµούς όταν µέτρησα το ελεύθερο άνοιγµα στη 

γέφυρα του δρόµου Γαλάνης-Κλείτου. Μετά  από έρευνα  στις κοινότητες αν υπάρχουν 

στοιχεία σχετικά µε το ρέµα Σουλού δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο. Η µόνη διερεύνηση για το 

θέµα έγινε µέσω του πεθερού του Ι.Ιωακείµ ,που κατάγεται από την περιοχή .Όλοι ,όσοι 

ρωτήθηκαν, έδωσαν την πληροφορία πως δεν θυµούνται να πληµµύρησε ποτέ το Σουλού. 

Όταν στη σύσκεψη που έγινε µε τον Γενικό ∆ιευθυντή Ορυχείων και συναδέλφους µελετητές 

της ∆ΜΑΟΡ  και συναδέλφους του Ορυχείου Καρδιάς ανακοίνωσα το συµπέρασµα µου για 

την παροχή ο Γενικός σχολίασε αστειευόµενος  « Τρίποντο έβαλε ο Τζέλλος ». 

Απάντησα πως υποκλίνοµαι στον µελετητή εκείνο που σχεδίασε την αποστραγγιστική τάφρο 

µε πενιχρά υδρολογικά στοιχεία πριν 50 χρόνια. Επέτυχε να κατασκευάσει µια τάφρο που επί 

πενήντα χρόνια λειτούργησε και λειτουργεί άψογα.Ο Γενικός σχολίασε «Κατά τύχη το έκανε » 

.Τα συµπεράσµατα αυτά για την παροχή  χρησιµοποίησα αργότερα για τον σχεδιασµό της 

εκτροπής του Σουλού στην πρώτη τοµή του ορυχείου Τοµέα 6. 

 

 

27.Επένδυση τάφρου µε γαιοµεµβράνη στο ορυχείο Αµυνταίου 
 

 

Τα βιοµηχανικά νερά των πύργων ψύξης ΑΗΣ Αµυνταίου αποµακρύνονται δια µέσου 

ανοικτού καναλιού τραπεζοειδούς διατοµής επενδεδυµένης µε ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 

.Το 1997 το κανάλι χρειάστηκε να εκτραπεί ,ώστε να ελευθερωθεί το µέτωπο εξόρυξης στα 

ανατολικά πρανή του ορυχείου.Στην περιοχή των ανατολικών πρανών εµφανιζόταν συχνά 

κατολισθήσεις. 

Ο τοµεάρχης Εκµετάλλευσης κ.Κ.Μαχτής µου ζήτησε να κατασκευάσουµε νέα τάφρο σε θέση 

έξω από τα όρια εκσκαφής,ώστε να συνεχισθεί η εξόρυξη και διαµόρφωση των πρανών 
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χωρίς εµπόδια.Απαίτηση ήταν η νέα τάφρος απαγωγής των νερών να είναι στεγανή,ώστε να 

αποφεύγονται διαρροές προς την περιοχή των πρανών και ενεργοποιούνται κατολισθήσεις. 

Μια µικρής δαπάνης και γρήγορη κατασκευή θα ήταν αυτή µε επικάλυψη της τάφρου µε 

γαιοµεµβράνη.Επικοινώνησα µε την εταιρεία «Πλαστικά Κρήτης» ,που λειτουργεί το µοναδικό 

εργοστάσιο παραγωγής γαιοµεµβράνης στην Ελλάδα.Ο υπεύθυνος πωλήσεων µηχανικός µε 

διαβεβαίωσε πως η αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία της µεµβράνης είναι µεγάλης χρονικής 

διάρκειας.Μου ανέφερε µάλιστα πως στην Σερβία πληθώρα τάφρων έχει επενδυθεί µε 

γαιοµεµβράνη και ότι η λειτουργικότητα τους είναι άριστη. 

Το µήκος της νέας τάφρου ήταν 700 µέτρα περίπου.Τα πρώτα 300 µέτρα κατά την ροή 

διερχόταν εν εκχώσει από αµµώδες έδαφος.Τα υπόλοιπα ήταν επί του φυσικού εδάφους ,που 

είναι αργιλόχωµα. 

Μετά την παράδοση της γαιοµεµβράνης προχωρήσαµε στην τοποθέτηση της επί της τάφρου 

που είχαµε διαµορφώσει µε διατοµή τραπεζοειδή µε πλάτος βάσης 1 µέτρο και πλάτος πάνω 

πλευράς 5,0 µέτρα µε κλίση πρανών 1 : 1,5 ( ύψος : πλάτος ). Το προσωπικό και οι χειριστές 

εργάσθηκαν µε ζήλο .Τέτοιο έργο γινόταν πρώτη φορά και οι δυσκολίες κυρίως διάστρωσης 

και εφαρµογής της γαιοµεµβράνης χάρις στην επινοητικότητα των χειριστών του φορτωτή και 

του εκσκαφέα Κ.Τσιφτσή και ∆.Κυριακόπουλου έγινε έντεχνα και γρήγορα.Η αγκύρωση στα 

άκρα της γαιοµεµβράνης έγινε µε αναδίπλωση της γύρω από ξύλινη ράβδο τετραγωνικής 

διατοµής 2χ2 εκατοστά και σιδερένιους πασσάλους.Η συγκόλληση των φύλλων 

γαιοµεµβράνης πλάτους 6 µέτρων και µήκους 100 µέτρων έγινε µε επικάλυψη σε µήκος 2 

µέτρων και παρεµβολή ειδικής κόλλας σε µορφή «στίκ». 

Η τάφρος παραδόθηκε σχετικά γρήγορα .Θυµάµαι τη στιγµή της εκτροπής των νερών και την 

διαπίστωση πως η ροή γινόταν οµαλά.Η πληρότητα της διατοµής ήταν 20 – 30 % του 

εµβαδού της τάφρου.Η τάφρος έγινε µε ίδιες διαστάσεις όπως αυτή µε επένδυση 

σκυροδέµατος. 

Πρέπει να οµολογήσω πως δεν το βασάνισα πολύ το θέµα της διαµόρφωσης του φυσικού 

εδάφους στα όρια της εκσκαφής της τάφρου.Πάντα ένα έργο εκτεθειµένο στις καιρικές 

συνθήκες πρέπει να το φαντάζεται ο µελετητής πως θα λειτουργήσει σε ακραίες καιρικές 

καταστάσεις, Ιδιαίτερα όταν η συντήρηση του είναι σχεδόν ανύπαρκτη.Να φαντάζεται πως τα 

νερά της βροχής θα ρέουν και πως θα επηρεάζουν την λειτουργία του έργου στα 

όρια.Εξάλλου µε το νερό και τη φωτιά δεν παίζουµε. 

∆υστυχώς η παράλειψη αυτής της θεώρησης του έργου για µένα ήταν οδυνηρή.Μετά από ένα 

µήνα περίπου και µετά από έντονη βροχόπτωση ,το νερό µε µορφή µικρού ρυακιού δίπλα 

στην τάφρο πέρασε κάτω από την αγκυρωµένη -αναδιπλωµένη µεµβράνη .Παρασύρθηκε το 

έδαφος γρήγορα λόγω της αµµώδους του υφής και τελικά δίπλωσε ανεξέλεγκτα και άτσαλα η  

µεµβράνη.Τα νερά έτσι κυλούσαν έξω από την επένδυση και δηµιούργησαν 

νεροφαγές.Πλήρης αποτυχία. 

Στεναχωρήθηκα ,την αστοχία την χρέωσα αποκλειστικά σε µένα .Την εποµένη αρχίσαµε την 

αποκατάσταση της τάφρου .∆ιαµορφώσαµε την περιοχή έξω της τάφρου και κατασκευάσαµε 
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τάφρο µε σκυρόδεµα ορθογωνικής διατοµής.Χάρις στην εντατική και προσηλωµένη εργασία 

του προσωπικού οι βλάβες αποκαταστάθηκαν έγκαιρα. 

 

 

28.Λυόµενη οδική γέφυρα κλάσης 60/30 στα ορυχεία του ΛΚ∆Μ 
 
 

Στο ορυχείο του Τοµέα 6Α2 οι οδικές γέφυρες που κατασκευαζόταν πάνω από τους 

ταινιοδρόµους, που εδραζόταν στο φυσικό έδαφος µπροστά από την πρώτη τοµή του, 

έπρεπε να καθαιρούνται σε διάστηµα 2-3 χρόνων.Στη συνέχεια να κατασκευάζονται νέες 

γέφυρες σε άλλες θέσεις,αφού και οι ταινιόδροµοι άλλαζαν θέσεις. 

Το πρόβληµα επισήµαναν οι συνάδελφοι Β.Κιβρακίδης και Α.Τσαλίδης του ορυχείου Καρδιάς. 

Μου ζήτησαν να εξετάσω αν υπάρχει δυνατότητα να κατασκευάζονται λυόµενες η 

προκατασκευασµένες γέφυρες ,ώστε µετά την πρώτη εγκατάσταση να αποσυντίθενται και να 

ανεγείρονται σε άλλη θέση. Θεώρησα το πρόβληµα ως µια καλή ευκαιρία – πρόκληση για 

δηµιουργία .Έξαλλου δηµιουργικότητα είναι να προχωράς πιο µπροστά από τις εµπειρίες 

σου. 

Άρχισα να καταγράφω τρόπους κατασκευής ,κάνοντας brain-storming .Οι διάφοροι τρόποι 

κατασκευής γεφυρών που κατέγραψα ,όπως προκατασκευασµένοι δακτύλιοι από σκυρόδεµα, 

δακτύλιοι από χάλυβα η χαλύβδινα κυµατοειδή ελάσµατα , δεν παρείχαν την δυνατότητα να 

ανεγείρεται η γέφυρα διέλευσης ενώ ο ταινιόδροµος ήτο εγκατεστηµένος και σε λειτουργία. 

Πέρασε ένα διάστηµα απραξίας .Οι ιδέες στέρεψαν. Ένα σάββατο , κατέβασα ο,τι  βιβλία είχα 

στη βιβλιοθήκη µου σχετικά µε γέφυρες και άρχισα να ξεφυλλίζω ένα ένα. Η περιήγηση σε 

βιβλία ελληνικά ,αµερικάνικα ,γερµανικά γινόταν αργά αλλά  και µε αδηµονία να βρω κάτι 

έτοιµο που να έλυνε το πρόβληµα. Οι τεχνικές λύσεις γεφύρωσης, που στα βιβλία εύρισκα, 

δεν πρόσφεραν την δυνατότητα να µην ενοχλείται η λειτουργία του ταινιοδρόµου. Στη θέα 

µιας φωτογραφίας διάβασης από οπλισµένο σκυρόδεµα σε γερµανικό βιβλίο µου ήρθε µια 

έκλαµψη « γέφυρα µεταλλική µε τριαρθρωτά τόξα παραβολικής µορφής ,επικάλυψη από 

κυµατοειδή ελάσµατα και θεµέλια από σκυρόδεµα». 

Καλή η ιδέα ,αλλά η γέφυρα πρέπει να αντέχει τα φορτία κλάσης 60/30 ,ώστε µε ασφάλεια να 

διέρχονται τα χωµατουργικά µηχανήµατα και οχήµατα του ορυχείου. Απαραίτητη λοιπόν η 

εκπόνηση  µελέτης για το κατά πόσον η ιδέα είναι υλοποιήσιµη. Ο κ.Ν.Χαλάτης Πολιτικός 

Μηχανικός της ΜΕΤΕ-ΣΥΣΜ ΑΕ είδε θετικά την ιδέα και προχώρησε στην εκπόνηση της  

στατικής µελέτης .Όταν πήρα τα σχέδια της προµελέτης ένοιωσα ικανοποίηση πως η ιδέα  

είχε θετικό αποτέλεσµα. ∆εν µου αρκούσε όµως αυτό ,ανυποµονούσα να ιδώ τη γέφυρα να 

ανεγείρεται. Ο πάντα πρόθυµος και δεκτικός σε προκλήσεις κ.Ι.Παπαρίδης  εργολάβος  

µεταλλικών κατασκευών ανταποκρίθηκε θετικά όταν του ζήτησα να διερευνήσει αν τα  

ελάσµατα κυµατοειδούς µορφής είναι δυνατόν να «κουρµπαρισθούν» .Επειδή αυτό ήταν 

αδύνατο ,τα τριαρθρωτά τόξα πήραν τη µορφή τεθλασµένης γραµµής, ώστε να είναι δυνατόν 
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να εφαρµόσουν τα επίπεδα ελάσµατα κυµατοειδούς µορφής. Την πρώτη γέφυρα µετά από 

διαγωνισµό κατασκεύασε η εταιρεία ΒΕΜΕΚΑΤ του Ι.Παπαρίδη. 

Συνέταξα τα απαιτούµενα έντυπα ,κείµενα και σχέδια και τα υπέβαλα στον Οργανισµό 

Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας στην Αθήνα. Η ιδέα έπρεπε να κατοχυρωθεί. Μετά από έρευνα µου 

δόθηκε το ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας. 

Ευτύχησα να ιδώ την γέφυρα να κατασκευάζεται ,να αποσυναρµολογείται και ανεγείρεται δυό 

και τρείς φορές. 

      Ο Πρόεδρος  και  ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ Π.Αθανασόπουλος µας έδωσε την ευκαιρία να 

παρουσιάσουµε την γέφυρα σε εκποµπή της ΕΡΤ 3. Ήταν µια ηθική αναγνώριση της 

προσπάθειας .  

 

 

29.Αποκατάσταση βάσης τερµατικού στο σύµπλεγµα Ορυχείου Αµυνταίου 
 

 

Το καλοκαίρι του 2003 µόλις είχα επιστρέψει από την άδεια ,µου τηλεφώνησε ο συνάδελφος 

κ.Ι.Τοπαλίδης και ζήτησε να µεταβώ στο ορυχείο για να δώ µια βάση ταινιοδρόµου.Με 

ενηµέρωσε ότι έσπασε χωρίς να αναφερθεί σε λεπτοµέρειες .Κατά την µετάβαση προς το 

ορυχείο Αµυνταίου µε διακατείχε αγωνία να δώ ποια βάση καταστράφηκε και γιατί.Είχα µια 

ευαισθησία σε θέµατα αστοχίας ,ιδιαίτερα µάλιστα όταν αφορούσαν βάσεις που είχα 

εκπονήσει την στατική µελέτη. Ανυποµονούσα να δώ τη βάση και να διαπιστώσω τα αίτια της 

αστοχίας. 

Κατευθυνθήκαµε στο σύµπλεγµα ταινιοδρόµων του ορυχείου Αµυνταίου.Η µελέτη των 

βάσεων είχε εκπονηθεί από µελετητές της ΕΤΕΚΑ. Όταν φθάσαµε στο τερµατικό ,η πρώτη 

εικόνα ήταν πως µεταξύ της ταινίας και του τυµπάνου του τερµατικού παρεµβαλλόταν 

στρώµα πράσινης µάργας πάχους 20 εκατ. περίπου σε όλο  το µήκος επαφής ταινίας και 

περιµέτρου του τυµπάνου.Ο συνάδελφος  Ι.Τοπαλίδης µας ενηµέρωσε ότι τα όργανα 

µέτρησης κατέγραψαν δύναµη τάνυσης πολύ µεγαλύτερη της επιτρεπόµενης µέγιστης .Η 

αύξηση της ακτίνας του κύκλου του τυµπάνου κατά 20 εκατ. περίπου προκάλεσε αύξηση του 

τµήµατος της περιµέτρου επαφής και κατά συνέπεια αύξηση του µήκους της ταινίας.Η ταινία 

είναι ενισχυµένη µε συρµατόσχοινα και για να αυξηθεί το µήκος απαιτούνται πολύ µεγάλες 

δυνάµεις εφελκυσµού-τάνυσης. 

Τα αγκύρια στήριξης και αγκύρωσης του µεταλλικού φορέα του τυµπάνου είχαν επιµηκυνθεί 

και καµπυλωθεί κατά τη φορά κίνησης του ταινιοδρόµου.χωρίς όµως να σπάσουν.Το 

σκυρόδεµα γύρω  από τα αγκύρια είχε διαρραγεί . 

Η πρώτη προσέγγιση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος θα ήταν να ξηλωθεί το 

τερµατικό και να κατασκευασθεί εκ νέου η βάση από σκυρόδεµα.Αυτό θα προκαλούσε 

σηµαντική καθυστέρηση στη λειτουργία του κλάδου ταινιοδρόµων και εκσκαφέα και αποθέτη. 
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Πήρα λίγο χρόνο για να εξετάσω επισταµένως την κατάσταση του σκυροδέµατος και να 

ερµηνεύσω πώς λειτούργησε η διάταξη βάσης –τερµατικού πρίν την αστοχία .Σε περίπου 

µισή ώρα κατέληξα για το πρακτέο. 

Ο συνάδελφος Ι.Τοπαλίδης µου διέθεσε όλα τα µέσα και δύο µηχανοτεχνίτες και τον 

εµπειροτέχνη Παντελίδη , που διέθετε µηχάνηµα διάτρησης οπών σε σκυρόδεµα και δίσκο 

κοπής . 

Ανοίξαµε στη βάση οριζόντια οπή διαµέτρου Φ 100 και περάσθηκε µεταλλικός άξονας Φ100 

.Στα πλαϊνά τοποθετήθηκαν κατακόρυφα φύλλα λαµαρίνας πάχους 3 εκατ. που αγκυρώθηκαν 

στον οριζόντιο άξονα και µε βλήτρα στο σκυρόδεµα .Τα αγκύρια µε ζέσταµα επανήλθαν στην 

αρχική τους µορφή και ενισχύθηκαν .Κατόπιν ο εργοδηγός Η.Ιωαννίδης φρόντισε να γεµίσει 

όλα τα κενά µε σιµεντοκονία υψηλής αντοχής τύπου EMACO. 

Την µεθεπόµενη ηµέρα αφού η κονία πήρε τις αντοχές της ,ο ταινιόδροµος τέθηκε σε 

λειιτουργία χωρίς να σηµειωθούν προβλήµατα. 

 

 

30.Βελτίωση ακουστικής µεταλλικού κτιρίου επισκευής οχηµάτων UNITRING 
 
 

Στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου δίπλα στα προωθηµένα συνεργεία υφίσταται το κτίριο επισκευής 

οχηµάτων τύπου UNITRING .Το κτίριο είναι µεταλλικό και επικάλυψη µε επίπεδα πάνελς 

λαµαρίνας.Η µορφή του είναι τρία επάλληλα αµφικλινή πλαίσια ύψους 18,0 µέτρα περίπου και 

ανοίγµατος 12,0 µέτρα.Σε κάθε άνοιγµα υπάρχουν πόρτες µε πτυσσόµενα φύλλα ώστε να 

επιτρέπεται η είσοδος και έξοδος των οχηµάτων.Το κτίριο κατασκευάσθηκε το 2007 από την 

∆ΜΑΟΡ. 

Το 2008 µου ζητήθηκε να κατασκευασθούν διαχωριστικοί τοίχοι µε γυψοσανίδες ώστε να 

αποµονωθούν τα γραφεία από το χώρο του συνεργείου ,διότι ο θόρυβος ήταν πολύ 

έντονος.Η χρήση κλειδιών και σφυριών από τους τεχνίτες προκαλούσε ενοχλητικό θόρυβο µε 

συνέπεια η παραµονή στα  γραφεία να είναι αφόρητη. 

    Κατά την επίσκεψη µου διαπίστωσα πως οι έντονοι θόρυβοι που αναπόφευκτα 

προκαλούνταν κατά την αποσύνθεση των εξαρτηµάτων και µηχανών των φορτηγών είχαν 

δυσάρεστη και οχληρή επίπτωση και στους εργαζόµενους τεχνίτες.Το πρόβληµα έπρεπε να 

αντιµετωπισθεί διαφορετικά . 

Ήταν θέµα ακουστικής του χώρου εντός του οποίου αναπτυσσόταν οι δραστηριότητες 

συντήρησης και επισκευής µεγάλων οχηµάτων.Αναζήτησα βιβλιογραφία σχετική µε ακουστική 

χώρων στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ στην Κοζάνη.Τα δύο –τρία  βιβλία που βρήκα δεν µε φώτισαν 

ιδιαίτερα.Απο βιβλίο για µουσική που είχα στη βιβλιοθήκη πληροφορήθηκα πως  όταν το 

ανθρώπινο αυτί δέχεται ένα ήχο , η εντύπωση του παραµένει για 1/10 του δευτερολέπτου.Αν 

στο διάστηµα αυτό εισέλθει και άλλος ήχος η ένταση διπλασιάζεται και προκαλείται 

δυσάρεστο συναίσθηµα.Το φαινόµενο συµβαίνει και όταν ο ανακλώµενος ήχος επί επιφάνειας 

που βρίσκεται σε απόσταση 17 µέτρων περίπου από την πηγή του ήχου φθάνει σε χρόνο t= 
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17m x 2 / 340 m/sec = 1/10 sec.Η ηχώ προκύπτει αν η ανακλώσα επιφάνεια είναι σε 

απόσταση µεγαλύτερη των 17 µέτρων. 

¨Έτσι στις επίπεδες επιφάνειες του κτιρίου ανακλώνται οι ήχοι από τα κλειδιά η σφυριά των 

τεχνιτών όταν έρχονταν σε επαφή µε µεταλλικές επιφάνειες των οχηµάτων. Η απόσταση των 

πάνελς της οροφής  είναι περίπου 17 µέτρα. Εποµένως το φαινόµενο της αντήχησης 

συνέβαινε στα αυτιά όλων των εργαζοµένων. Πράγµατι οι διαµαρτυρίες των τεχνιτών όταν 

συζήτησα µαζί τους ήταν έντονες. 

Επιστροφή στο γραφείο για µελέτη και αναζήτηση τεχνικής λύσης.Κατέληξα στο συµπέρασµα 

πως πρέπει να επέµβω και να «κόψω» την ανάκλαση των ήχων επί των επίπεδων 

µεταλλικών επιφανειών της οροφής και των πτυσσόµενων θυρών.Η πιο φθηνή λύση ήταν να 

τοποθετηθούν χάρτινες αυγοθήκες .Η τοποθέτηση όµως των αυγοθηκών θα απαιτούσε ειδικά 

πλαίσια συγκράτησης τους  στην οροφή.Την λύση στο πρόβληµα έδωσε ο τεχνίτης του 

ξυλουργείου κ.Κ.Παπακώστας,ο επονοµαζόµενος «πάππους» .Η συγκράτηση θα γινόταν µε 

βενζινόκολα .Πράγµατι η δοκιµή που έγινε επιβεβαίωσε το εφικτό.Στις πτυσσόµενες πόρτες 

θα τοποθετείτο ειδικό αφρολέξ µορφής αυγοθήκης. 

Προχώρησα στην προµήθειια αυγοθηκών .Μία  µόνον ,όπως µετά από έρευνα προέκυψε, 

βιοτεχνία στη βόρειο Ελλάδα παράγει αυγοθήκες.Παραγγέλθηκαν αρκετές χιλιάδες .Η 

τοποθέτηση έγινε από τον εµπειροτέχνη κ.Π.Τσιπλακίδη ιδαίτερα έντεχνα. 

Μετά την εφαρµογή της τεχνικής λύσης που περιέγραψα η κατάσταση στο συνεργείο 

βελτιώθηκε ,αφού έπαψαν οι γκρίνιες και διαµαρτυρίες.Η παρέµβαση λοιπόν επέδρασε θετικά 

στην απόδοση και παραγωγικότητα των τεχνιτών του συνεργείου. 

 

 

31.Στροφή τερµατικού σταθµού τ/δ 32 στην εξωτερική απόθεση ορυχείου τοµέα 6 
 

 

Στην εξωτερική απόθεση αγόνων του ορυχείου τοµέα 6 ήταν εγκατεστηµένος ο 1ος κλάδος 

ταινιοδρόµων απόθεσης. 

Η λειτουργία του ταινιοδρόµου  τ/δ 32 σύµφωνα µε την µελέτη εκµετάλλευσης ήτο στροφική 

περί το σηµείο τοµής των αξόνων τ/δ 22 και τ/δ 32 .Όταν πλησίαζε η ολοκλήρωση της 1ης 

φάσης απόθεσης και σε δεύτερη φάση έπρεπε να στραφεί ο άξονας του ταινιοδρόµου τ/δ32 

,ο συνάδελφος Α.Τσαλίδης Μεταλλειολόγος Μηχανικός µου ζήτησε να εξετάσω τη πιθανότητα 

στροφής της από οπλισµένο σκυρόδεµα βάσης του τερµατικού και της ανωδοµής του .Αν 

αυτό επιτυγχανόταν δεν θα χρειαζόταν να κατασκευασθούν βάσεις κεφαλής και τερµατικού 

και στροφικές µεταθέσεις των πλαισίων των ταινιοδρόµων, µε φυσικό επακόλουθο τη θέση 

εκτός λειτουργίας του κλάδου απόθεσης για αρκετό χρονικό διάστηµα. 

Η βάση του τερµατικού είχε κατασκευασθεί από τον Τοµέα ∆οµικών ¨Εργων. Η εκπόνηση της 

µελέτης και τα κατασκευαστικά σχέδια έγιναν από τον Γ.Θ.Τζέλλο Πολιτικό Μηχανικό .Επειδή 

η βάση θα εδραζόταν επί σχετικά πρόσφατης απόθεσης αγόνων και αναµενόταν καθιζήσεις η 

βάση συντέθηκε έτσι ώστε οι αναµενόµενες καθιζήσεις να µην είναι διαφορικές. Τυχόν 
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στροφή της βάσης του τερµατικού και συνακόλουθα της µεταλλικής ανωδοµής θα 

προκαλούσε εκφυγές στον ιµάντα και προβλήµατα λειτουργίας του ταινιοδρόµου .Για να είναι 

οµοιόµορφες οι καθιζήσεις φρόντισα να συµπίπτει το κέντρο εφαρµογής της συνισταµένης  

των κατακόρυφων φορτίων µε το γεωµετρικό κέντρο της ορθογωνικής µορφής επιφάνειας 

έδρασης της βάσης του τερµατικού.¨Ετσι τυχόν οµοιόµορφες καθιζήσεις ,που σχεδόν πάντα 

συµβαίνουν σε σχετικά πρόσφατες αποθέσεις αγόνων,δεν θα προκαλούσαν προβλήµατα 

εκφυγών και κατά συνέπεια δεν θα ήταν αντιληπτές .Για να επιτευχθεί η σύµπτωση των 

κέντρων το πάχος της πλάκας έδρασης της βάσης τερµατικού κατασκευάσθηκε µε 

διαφορετικό πάχος απο φάτνωµα σε φάτνωµα .Το συνολικό βάρος της βάσης προέκυψε για 

το λόγο αυτό µεγαλύτερο από το βάρος των άλλων βάσεων παρόµοιων τερµατικών. 

Στρώθηκα λοιπόν στη µελέτη κατ’ αρχήν της θεωρίας τριβής .Η µετάβαση µε ώθηση ενός 

σώµατος από την ηρεµία σε κίνηση αναχαιτίζεται από την στατική τριβή στην αρχή και 

κατόπιν από την τριβή κύλισης . 

Από την σχετική βιβλιογραφία που διέθετα  στη βιβλιοθήκη µου εκτίµησα  τον συντελεστή 

στατικής τριβής και τριβής κύλισης µεταξύ αργίλου και σκυροδέµατος. Οι υπολογισµοί 

οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η απαιτούµενη προωθητική δύναµη ερπυστριοφόρου 

προωθητή ήταν αρκετά µεγάλη,περίπου 160 τόνοι.Το βάρος της βάσης είναι 320 τόνοι. Το 

γεγονός αυτό οδηγούσε τα πράγµατα η απάντηση στο ερώτηµα ,αν είναι δυνατόν να στραφεί 

η βάση, να είναι αρνητική. 

Η τριβή επιφάνειας είναι ευθέως ανάλογη της κατακόρυφης δύναµης που ασκείται επί την 

επιφάνεια επαφής των δύο σωµάτων. Αν λοιπόν υπήρχε τρόπος να µειωθεί η κατακόρυφη 

δύναµη ,δηλαδή το βάρος του τερµατικού ως συνόλου , η εκτίµηση ήταν πως η στροφή θα 

επιτυγχανόταν. 

Απάντησα στον συνάδελφο Τσαλίδη ότι η στροφή της βάσης είναι δυνατόν να γίνει ,αλλά ότι 

εκτός των προωθητών που το ορυχείο διέθετε απαιτούνταν και γερανός ανυψωτικής 

ικανότητας 150 τόνων ,ο γκρόβ ,του ορυχείου Νοτίου Πεδίου. Μετά τη διαβεβαίωση ότι όλος ο 

απαιτούµενος εξοπλισµός θα είναι στη διάθεση µου ,καθορίσθηκε η µέρα υλοποίησης του 

εγχειρήµατος. 

Την καθορισθείσα µέρα υλοποίησης µεταβήκαµε µε τον εργοδηγό Η.Ιωαννίδη του Τοµέα 

∆οµικών ¨Εργων στο τερµατικό .Η βάση είχε απελευθερωθεί από τα χώµατα πλευρικά και µε 

ένα µηχάνηµα καθαρισµού ταινιοδρόµων ανοίξαµε διόδους στο χώµα για να περάσουν τα 

σαµπάνια κάτω από τη βάση ,ώστε να αγκυρωθεί και να είναι εφικτή η ανύψωση .Ενώ αυτό 

γινόταν ο Α.Τσαλίδης µε πληροφόρησε πως ο γερανός δεν θα είναι στη διάθεση µας .Είχε 

όµως παρατάξει 5 προωθητές , 4 D 9   και 1 Stalowa . 

Ας σηµειωθεί ότι το πρωτότυπο του εγχειρήµατος είχε συγκεντρώσει αρκετούς συναδέλφους 

του Ορυχείου Καρδιάς που ανέµεναν µε αγωνία το επιτυχές γεγονός.Στο χώρο υπήρχε και 

βιντεοκάµερα για να καταγραφούν οι δράσεις .Τόση σιγουριά για την επιτυχία ! 

Αφού όλα ετοιµάσθηκαν οι προωθητές σε παράταξη 2 µε 2 µε φούλ τα γκάζια πίεζαν τη 

βάση,χωρίς όµως να σηµειωθεί η παραµικρή µετακίνηση .∆εύτερη και τρίτη προσπάθεια και 

πάλι αποτυχία.Ο ενθουσιασµός έπεφτε και τα ερωτηµατικά άρχισαν να διατυπώνονται πλέον 
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φωναχτά .Ένοιωθα τα βλέµµατα όλων των παρισταµένων να συγκεντρώνονται πάνω µου. 

Αισθανόµουν να είµαι µόνος .Η πρώτη αποτυχία δεν µε πτόησε. Ζήτησα βυτίο νερού και µε το 

µηχάνηµα φτυάρι έδωσα εντολή να ξεκουφώνεται το χώµα κάτω από τη βάση και να γίνεται 

παράλληλα διαβροχή. Έτσι θα µειωνόταν η τριβή αφού το νερό λειτουργεί ως λιπαντικό 

µεταξύ του κόκκων του χώµατος .Νέα προσπάθεια ώθησης απέτυχε .Και ενώ όλα οδηγούσαν 

στο συµπέρασµα ότι ήταν αδύνατον να στραφεί η βάση εµφανίστηκε  ως από µηχανής θεός ο 

εργοδηγός των αποθέσεων Κ.Κοντοζίδης  µε ένα γερανοφόρο προωθητή D 10 . 

Η γερανοφόρα προσέγγισε στη βάση και αφού περάστηκαν τα σαµπάνια και αναρτήθηκαν 

στο γάντζο του γερανού ,ώ του θαύµατος ,µε συντονισµένη δράση βίρα της γερανοφόρας και 

προώθηση των 4 προωθητών η βάση ξεκουνήθηκε. Στη δεύτερη καλύτερα συντονισµένη 

προσπάθεια η βάση εστράφη στην οριστική θέση.Ο συνάδελφος Β.Κιβρακίδης Τοπογράφος 

Μηχανικός του Ορυχείου µε τον  θεοδόλιχο έκανε τον έλεγχο της γωνίας στροφής. 

Σε 5 λεπτά όλα ήταν τακτοποιηµένα. 

Ο ενθουσιασµός όλου του προσωπικού εργοδηγών ,χειριστών ,τεχνιτών ήταν απερίγραπτος 

.Σκεπτόµουν πως µε την επιµονή και την υποµονή όλα είναι κατορθωτά .Θυµάµαι ακόµα τη 

συγχαρητήρια  χειραψία που έδωσα στον εργοδηγό µε την γερανοφόρα. Αλλά και σε όλους 

τους συνεργάτες έδωσα συγχαρητήρια µε χειραψία. 

Η ικανοποίηση που νοιώθει κανείς όταν όσα µελετά στο χαρτί γίνονται πράξη δεν 

περιγράφεται ,ιδιαίτερα µάλιστα όταν τα ρίσκα  είναι µεγάλα. Εξάλλου  δηµιουργικότητα 

σηµαίνει να πας µπροστά και πέρα από τις εµπειρίες σου.  

 

 

32.Ανασχετικό φράγµα στο ρέµα Σουλού στην περιοχή της Ποντοκώµης 
 

 

Το 2003 καλλιεργητές  καλαµποκιού στην περιοχή Ποντοκώµης ζητούσαν από τον ∆ιευθυντή 

του ΛΚ∆Μ να κατασκευασθεί θυρόφραγµα ανάσχεσης του νερού του ρέµατος Σουλού ,ώστε 

να είναι δυνατή η υδροληψία για την άρδευση των καλλιεργιών. Το αίτηµα αυτό είχε 

διατυπωθεί και παλαιότερα ,αλλά δεν είχα ελεύθερο χρόνο να ασχοληθώ µε µια τέτοια 

κατασκευή .Εξάλλου δεν είχα εµπειρία , αλλά και το ότι δεν ήταν εύκολη η εκτροπή του 

Σουλού στην περιοχή όπου ζητούσαν να γίνει το θυρόφραγµα έκαναν το πρόβληµα πιο 

απωθητικό .Το ότι το θυρόφραγµα για να λειτουργήσει σωστά και να µην προκαλέσει 

συσσώρευση νερού ανάντι προϋπέθετε στενή παρακολούθηση από εκπαιδευµένο χειριστή 

,πράγµα επισφαλές ,έκανε ακόµη πιο δύσκολα τα πράγµατα. 

Το Σεπτέµβριο του 2003 σε περίοδο ύφεσης των εργασιών του Τοµέα ∆οµικών Έργων 

εξοικονόµησα χρόνο για να µελετήσω το πρόβληµα. 

Μετά τη διερεύνηση των βιβλίων υδραυλικών έργων της βιβλιοθήκης µου κατέληξα στην λύση 

της κατασκευής µονίµου αναχώµατος στην κοίτη του ρέµατος. Η άνοδος της στάθµης του 

νερού ανάντι του αναχώµατος δεν δηµιουργούσε προβλήµατα υπερχείλισης εκατέρωθεν της 
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κοίτης αφού το ρέµα στη περιοχή αυτή είναι εν εκχώσει. Το απαιτούµενο βάθος άντλησης µε 

καταθλιπτική αντλία για την άρδευση δηµιουργούνταν ανάντι του αναχώµατος. 

Μελετώντας το βιβλίο πανεπιστηµιακών παραδόσεων του µαθήµατος λιµενικών έργων 

διεπίστωσα πως η διάχυτη στο εργοτάξιο άποψη για την κατασκευή διαβάσεων η φραγµάτων 

σε νερό ότι διαστρώνουµε πρώτα µεγάλες πέτρες λατοµείου ήταν λανθασµένη.Κατά την 

κατασκευή λιµενοβραχιόνων πρώτα ρίχνουµε λεπτόκοκκα υλικά ,κατόπιν σκύρα και κατόπιν 

πέτρες και ογκόλιθους. 

Με την γνώση αυτή προχώρησα στην κατασκευή του αναχώµατος µε υλικά από το λατοµείο 

της Ποντοκώµης.Η απορία του εργοδηγού Γ.Μαχαιρόπουλου και του χειριστή 

∆.Κυριακόπουλου ήταν εµφανής από την έκφραση του προσώπου τους, όταν τους υπέδειξα 

τι και πώς θα γίνει. ∆εν πολυπίστευαν στην επιτυχία του εγχειρήµατος. Παρόλα αυτά µε 

ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή υλοποίησαν την κατασκευή. Με επιµονή και θάρρος δεν 

κάµθφηκαν από το ότι στην αρχή το νερό παρέσυρε τα λεπτόκοκκα υλικά .Όταν µετά από 

ώρες ξαναπήγα στη θέση του αναχώµατος ο ενθουσιασµός τους ήταν έκδηλος. 

Κατασκευάζειν και χαίρειν.  

 

 

33.  Γερανογέφυρα Κεντρικού Συνεργείου ΛΚ∆Μ 
 

 

Το κεντρικό µηχανουργείο κατασκευάσθηκε το 1959 µε 1960 επί ΛΙΠΤΟΛ. Ο φέρων 

οργανισµός του κτιρίου είναι πλαισιωτή κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η µορφή του 

πλαισίου είναι τριών ανοιγµάτων. Το µεσαίο φάτνωµα είναι ψηλότερο µα αµφικλινή πλάκα 

στέγης και τα δύο εκατέρωθεν συµµετρικά µε κεκλιµένη πλάκα στέγης. Το µεσαίο άνοιγµα 

είναι µήκους 14 µ.,τα ακριανά µήκους  10 µ. Στο µεσαίο άνοιγµα κινείται κατά µήκος µεταλλική 

γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 10 τόνων. Το µήκος του κτιρίου είναι 75 µέτρα. Στο 

δάπεδο του µεσαίου ανοίγµατος είναι εγκατεστηµένες βαριές εργαλειοµηχανές. Στο 

µηχανουργείο προόριστε να εκτελούνται οι συντηρήσεις β’ βαθµού και επισκευές µεγάλων 

µειωτήρων και κινητήρων .Είναι εγκατεστηµένος και µεγάλος γραναζοκόπτης. 

Η ανυψωτική ικανότητα της γερανογέφυρας δεν επαρκούσε για τις ανάγκες λειτουργίας του 

µηχανουργείου µετά την έναρξη εκµετάλλευσης του ορυχείου Νοτίου Πεδίου και Αµυνταίου 

,όπου είναι εγκατεστηµένοι ταινιόδροµοι πλάτους 2400.Για να αντιµετωπισθούν οι νέες 

ανάγκες έπρεπε να εγκατασταθεί γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 20 τόνων. 

Ο προιστάµενος του µηχανουργείου κ.∆.Σουγλέρης Μηχανολόγος Μηχανικός µε εσωτερικό 

σηµείωµα ζήτησε από τον Τοµέα ∆οµικών Έργων τον Απρίλιο του 2002 να γίνει στατικός 

έλεγχος της επάρκειας των γερανοδοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα όπου φέρονται οι 

σιδηροτροχιές κύλισης της γερανογέφυρας. 

Μετά από αναζήτηση των κατασκευαστικών σχεδίων και των τευχών στατικού υπολογισµού 

στο αρχείο ,δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο. 
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Η γερανοδοκοί και οι στύλοι του µεσαίου πλαισίου αποτυπώθηκαν σε σχέδιο. Μετά από 

συνεννόηση µε τον συνάδελφο ∆.Σουγλέρη ζητήθηκε από το Κέντρο ∆οκιµών ,Ερευνών και 

Προτύπων (Κ∆ΕΠ) της ∆ΕΗ να αποτυπωθούν οι οπλισµοί της γερανοδοκού και του βραχέος 

προβόλου όπου αυτή στηριζόταν. Τον Ιούλιο 2002 το Κ∆ΕΠ έστειλε τα αποτελέσµατα των 

δοκιµών .Το Φεβρουάριο 2003 έγινε ερευνητική τοµή στο άνω µέρος της γερανοδοκού για 

επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων αποτύπωσης .Με τα στοιχεία αυτά έπρεπε να εκπονήσω 

τον στστικό έλεγχο της γερανοδοκού προκειµένου να επιτραπεί η εγκατάσταση της 

γερανογέφυρας των 20 τόνων. 

Το κτίριο µελετήθηκε τη δεκαετία του ’50 .Η παραδοχή ότι τα υλικά κατασκευής ήταν 

σκυρόδεµα κατηγορίας Β160 και ο σιδηρούς οπλισµός ήταν τουλάχιστον κατηγορίας St I  

ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα. Οι κατασκευές της περιόδου της δεκαετίας του ’50 και 

’60 παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό ότι η ποιότητα του σκυροδέµατος σε πολύ µεγάλο 

ποσοστό είναι άριστη. 

Εκπόνησα τη µελέτη στατικής επάρκειας µε εκ νέου υπολογισµό της γερανοδοκού µε το 

φορτίο των 20 τόνων.Και έκανα τελικά τον έλεγχο επάρκειας µε την παραδοχή πως το 

σκυρόδεµα είναι Β160 και ο οπλισµός St I .Η δοκός ,όπως το εργαστήριο υποδείκνυε ότι ήταν 

οπλισµένη, άντεχε το νέο διπλάσιο φορτίο. Για τους στύλους των πλαισίων δεν βρέθηκε 

κανένα ιστορικό στοιχείο. Οι διαστάσεις της διατοµής του στύλου είναι 80χ 50 εκατ .Με την 

εκτίµηση πως η αντοχή του στύλου είναι τουλάχιστον 30% µεγαλύτερη της απαιτούµενης µε 

βάση τα φορτία που εφαρµόζονται σε αυτόν και τη γνώση ότι ο συντελεστής ασφαλείας είναι 

µεγαλύτερος  του 2,5.Εκτίµησα τελικά ότι ο φορέας αντέχει τα νέα αυξηµένα φορτία. Οι 

υπολογισµοί έγιναν µε το χέρι µε την παλιά κλασσική µέθοδο. 

Βεβαίωσα την στατική επάρκεια των γερανοδοκών µε έγγραφο προς το Μηχανουργείο και  

κατόπιν εγκαταστάθηκε η νέα γερανογέφυρα, ενώ παρέµεινε σε λειτουργία η παλαιά των 10 

τόνων. Οι γερανογέφυρες λειτουργούν άψογα και έτσι η παραγωγικότητα του µηχανουργείου 

αυξήθηκε σηµαντικότατα. 

Αργότερα κατά τη διάρκεια σύσκεψης της Μονάδας Υποστήριξης ο κ.∆.Σουγλέρης 

µόνον,προς τιµήν του ,ανέφερε πως χάρις στην συµβολή του Γ.Τζέλλου στο θέµα της 

γερανογέφυρας η παραγωγή αυξήθηκε σηµαντικά. 

Η αναγνώριση ,δυστυχώς ,και η επιβράβευση συναδέλφου από συνάδελφο είναι σπάνιο 

φαινόµενο. Αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει, Μόνον ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. 

Π.Αθανασόπουλος µας δίδαξε µε τις πράξεις του πως πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα των 

στελεχών της Επιχείρησης.  

 

 

34.∆ιέλευση  εκσκαφέα  C 300 από τη νέα γέφυρα ορυχείου Μαυροπηγής 
 

 

 Το Σεπτέµβριο του  2005 ο συνάδελφος κ.Κ. Θεοδωρίδης Μεταλειολόγος Μηχανικός  

Τοµεάρχης Εκµετάλλευσης του ορυχείου Κυρίου Πεδίου µου ζήτησε να εξετάσω αν είναι 
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δυνατή η διέλευση του εκσκαφέα  C 300 δια µέσου του ασφαλτοδρόµου από το ορυχείο 

Κοµάνου  στο ορυχείο Μαυροπηγής.Στην περίπτωση θετικής απάντησης στο ερώτηµα ο 

χρόνος µετακίνησης και η δαπάνη θα ήταν κατά πολύ µικρότερη . Σε αντίθετη περίπτωση θα 

έπρεπε να διαµορφωθεί δάπεδο µε προωθητή, να πέσουν γραµµές µέσης τάσης, να 

κατασκευασθεί προσωρινή διέλευση από το Σουλού µε παράκαµψη για να γίνει οχετός 

.∆ιαδικασία που είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. 

Το πρόβληµα λοιπόν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Κατά µήκος της διαδροµής υπάρχουν 3 

γέφυρες .∆ύο ανοίγµατος 6 µε 7 µέτρα και η νέα γέφυρα ανοίγµατος 25,5 µέτρων πάνω από 

την εθνική οδό Κοζάνης –Πτολεµαΐδας. 

Αναζήτησα τα κατασκευαστικά σχέδια των δύο γεφυρών στο αρχείο .Οι γέφυρες είχαν 

µελετηθεί για φορτία κλάσης 60 τόνων.Ακόµη αποτύπωσα την κάτοψη των ερπυστριών του 

εκσκαφέα και το συνολικό βάρος του. 

Επικοινώνησα µε τον µελετητή κ.Ν.Χαλάτη  Πολιτικό Μηχανικό της ΜΕΤΕ-ΣΥΣΜ .Η µελέτη 

της νέας γέφυρας είχε εκπονηθεί από το γραφείο αυτό. Γνώριζα πως το γραφείο αυτό είχε 

κάνει ανάλογη µελέτη , όταν επρόκειτο να µετακινηθεί από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης στον 

ΑΗΣ–ΕΛΠΕ  ειδικό όχηµα µεταφοράς έµφορτο µε µεγάλο µετασχηµατιστή. 

Η απάντηση των µελετητών ήταν θετική .Οι µικρού ανοίγµατος γέφυρες συνήθως δεν 

παρουσιάζουν προβλήµατα από τη διέλευση φορτίων που το µήκος των ξεπερνά το άνοιγµα 

τους. Η νέα γέφυρα είχε υπολογισθεί για φορτία κλάσης 60/30 αλλά και για ειδικά φορτία από 

µηχανήµατα -προωθητές και φορτωτές- του ορυχείου Βορείου Τοµέα και Μαυροπηγής. Από 

την στατική ανάλυση διαπιστώθηκε πως τα φορτία του φορτωτή τύπου TEREX   ήταν 

καθοριστικά για την διαστασιολόγηση του φορέα της γέφυρας και αυτό αποτέλεσε το κρίσιµο 

φορτίο. 

Την ηµέρα της διέλευσης του εκσκαφέα επί της νέας γέφυρας ήµουν παρών.Η αγωνία 

κορυφώθηκε όταν ο εκσκαφέας βρισκόταν στο µέσον του καταστρώµατος. Τότε σηµειώνονται 

τα µέγιστα των ροπών ανοίγµατος ..Η διέλευση  έγινε  µε επιτυχία .Ένα έργο που το έχεις  

υλοποιήσει το « πονάς » . 
 

  

35.Στεγάνωση της τάφρου Σουλού  στη περιοχή του τ/δ 1 και  τ/δ 1Α 
 του Ορυχείου Τοµέα 6 

  

 

Τον Ιούνιο του 2006 µου ζητήθηκε από τον Αντώνη Τσαλίδη, Τοµεάρχη Εκµετάλλευσης του 

Ορυχείου Καρδιάς, να εξετάσω τη δυνατότητα στεγάνωσης της κοίτης της µελετώµενης 

παραλλαγής του     ρέµατος Σουλού, µήκους 500 µέτρων περίπου ,ώστε να δηµιουργηθεί το 

δάπεδο έδρασης του τ/δ 1 και τ/δ 1Α  του Ορυχείου Τοµέα 6. 

Μετά από µελέτη του προβλήµατος, επιλέχθηκε η στεγανοποίηση της νέας κοίτης του Σουλού 

να γίνει µε γαιοµεµβράνη.Η επιλογή αυτή ήταν η βέλτιστη από τεχνική άποψη ,διότι η 

παραλλαγή του ρέµατος εδραζόταν σε αµµώδες έδαφος µεγάλης διαπερατότητας. Η 
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εκπόνηση της µελέτης στεγάνωσης έγινε από τον Γιώργο Τζέλλο Πολιτικό Μηχανικό, αφού 

πρώτα εκτιµήθηκε η πληµµυρική παροχή του ρέµατος Σουλού και υπολογίσθηκε η διατοµή 

της κοίτης,ώστε η παροχετευτικότητα της να καλύπτει µε ασφάλεια την παροχέτευση της 

πληµµυρικής παροχής. 

Η τραπεζοειδής διατοµή της κοίτης επενδύθηκε µε γαιοµεµβράνη,η οποία αγκυρώθηκε 

εκατέρωθεν µε στρώση οπλισµένου µε πλέγµα σκυροδέµατος. Η στρώση σκυροδέµατος 

κατέλαβε πλάτος 10-12 µέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται και η απορροή των βρόχινων νερών 

της περιοχής της τάφρου. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της στέγανωσης τον Νοέµβριο 2006 ο Γ.Τζέλλος δέχθηκε 

αυστηρή κριτική από τον συνάδελφο Κ.Ξυδά  µεταλλ. µηχανικό της εργοληπτικής εταιρείας 

Αφοι Ιακώβου ΑΕ ,ο οποίος κατά την επίσκεψη επί τόπου του έργου ρώτησε επικριτικά και σε 

έντονο τόνο «τι κάνετε εδώ;», «ποιος έκανε τη µελέτη ;», « πώς προέκυψε το πάχος της 

µεµβράνης;» .Ο Γ. Τζέλλος ,που έτυχε να βρίσκεται εκεί, έδωσε τις δέουσες απαντήσεις 

στον συνάδελφο.Κατά την ίδια εβδοµάδα ο Α. Τσαλίδης είχε έντονη συζήτηση µε τον 

συνάδελφο Μ.Λεονάρδο Μετ.Μηχ. της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ορυχείων. Ο συν.Λεονάρδος 

διετύπωσε σε επικριτικό τόνο τις αντιρρήσεις του για την επιλεγείσα τεχνική λύση. 

Σήµερα- Φεβρουάριος  2012- η παραλλαγή της τάφρου Σουλού διαπιστώνεται  ότι 

λειτούργησε και λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβληµα και το Ορυχείο αναπτύχθηκε οµαλά. 

Η ανασκόπηση των γεγονότων για την ιστορία γίνεται µε αφορµή την ολοκλήρωση της 

κατασκευής της νέας κοίτης Σουλού. Ολοκλήρωση που είχε προγραµµατισθεί να γινόταν την 

άνοιξη του 2009.  

Μετά τα παραπάνω εύλογο είναι το συµπέρασµα :  

 « το νερό είναι ο µεγαλύτερος εχθρός του µηχανικού». 
 

 

36 .Αντικατάσταση εδάφους θεµελίωσης πυλώνα γραµµής υψηλής τάσης στο ΟΝΠ 
 

 

Το 2004 έγινε η µεγάλη κατολίσθηση των δυτικών πρανών της εξωτερικής απόθεσης του 

Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.Τα χώµατα κινήθηκαν σε αρκετό διάστηµα και ηρέµησαν όταν η 

κλίση της επιφάνειας της απόθεσης έγινε περίπου µηδενική.Η µετακίνηση των χωµάτων 

ανακόπηκε µε φράγµα–ανάχωµα που κατασκευάσθηκε σε µια απόσταση από το πόδι της 

κατολίσθησης.  

Πολύ κοντά στο πόδι του αρχικού πρανούς ήταν πυλώνας γραµµής υψηλής τάσης  που 

συνέδεε τον υποσταθµό του Ορυχείου µε το εθνικό δίκτυο.Ο πυλώνας «δίπλωσε» µε την 

επίδραση των µετακινούµενων υλικών της απόθεσης.  

Όταν πια ηρέµησαν τα χώµατα και διαµορφώθηκαν εκ νέου τα πρανή της απόθεσης ,έπρεπε 

να κατασκευασθεί πάλι η γραµµή Υ.Τ .Οι µηχανικοί της Μεταφοράς ήσαν επιφυλακτικοί και 

ήθελαν να κατασκευασθεί παραλλαγή της γραµµής σε ασφαλέστερο έδαφος θεµελίωσης των 

πυλώνων. 
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Ο ορυχειάρχης συνάδελφος κ.Σ.Παλαβός µου ζήτησε να ασχοληθώ µε το θέµα.Γνώριζα από 

άρθρο του  συνάδελφου Α.Βαβαρέτου της ∆ΜΚΟ στο επιστηµονικό δελτίο της ∆ΕΗ του 1984 

πως η θεµελίωση των πυλώνων συντίθετο από 4 ανεξάρτητα  πέδιλα που παραλάµβαναν και 

εφελκυστικές δυνάµεις. Εποµένως το έδαφος θεµελίωσης έπρεπε να έχει µεγάλη διατµητική 

αντοχή. 

Έχοντας υπόψη το δυναµικό σε εκσκαπτικά µηχανήµατα του ορυχείου ,ενηµέρωσα τον 

συνάδελφο πολιτικό µηχανικό της Μεταφοράς  πως θα αντικαταστήσουµε το έδαφος σε όλη 

την περιοχή γύρω από την βάση του πυλώνα και σε όσο βάθος απαιτείτο.Το υλικό επίχωσης 

θα ήταν φυσικό αµµοχάλικο από τα ανοικτά πρανή του ορυχείου. Θυµάµαι πως τότε εκάµφθη 

κάθε αντίρρηση των συναδέλφων ,όταν ανακοίνωσα τηλεφωνικά την πρόθεση µας. 

Εκσκαφή και επίχωση όγκου 1000 m3 περίπου ήταν « ψωµοτύρι » για το ορυχείο. 

 

 

37.Αποστράγγιση των µόνιµων πρανών στο ορυχείο Αµυνταίου 
 

 

Ο συνάδελφος κ.Κ.Μαχτής Τοµεάρχης Εκµετάλλευσης του ορυχείου Αµυνταίου µου ζήτησε 

να επισκεφθώ επειγόντως τα µόνιµα νότια  πρανή όπου ήταν εγκατεστηµένοι οι ταινιόδροµοι 

11,21,31,41 .Ανταποκρίθηκα άµεσα γιατί από την τηλεφωνική περιγραφή που έκανε 

αντιλήφθηκα πως τα πράγµατα ήταν δύσκολα και επείγοντα. 

Πράγµατι είχε συµβεί κατολίσθηση στη δεύτερη και τρίτη βαθµίδα των πρανών.Το νερό που 

πήγαζε µέσα από το πρανές  έµοιαζε ποτάµι. Η πίεση του νερού προκάλεσε την διάρρηξη του 

πρανούς .Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί τρόπος να διοχετευθεί το νερό και να απαλειφθεί έτσι το 

αίτιο που προκάλεσε την κατολίσθηση.Κατόπιν θα ήταν δυνατόν να ξανακτισθεί το πρανές και 

να αποκατασταθεί η βαθµιδωτή διάταξη. Αυτές οι σκέψεις πέρασαν από το µυαλό µου όσο 

στεκόµουνα στη περιοχή της κατολίσθησης . 

Μετά από λίγο ήρθε ο συνάδελφος Κ.Μαχτής .∆ιαπιστώσαµε πως υπήρχε ταύτιση απόψεων 

για την ερµηνεία του φαινοµένου. 

Θυµήθηκα συνειρµικά την διάταξη που κατασκευάσαµε στο ορυχείο νοτίου πεδίου για την 

καλλιέργεια των πηγών και τη συλλογή τους σε δεξαµενή. Έτσι πρότεινα κατά την ανταλλαγή 

απόψεων επί τόπου να εκσκαφεί µια τάφρος στο πόδι του πρανούς ,να τοποθετηθεί 

γαιούφασµα ,να τοποθετήσουµε διάτρητους ειδικούς σωλήνες  PVC ,να γεµίσει η τάφρος µε 

χαλίκι λατοµείου και να σφραγισθεί µε γαιύφασµα.Το στραγγιστήρι αυτό µπορούσε να 

καλυφθεί και να κτισθούν κατόπιν οι βαθµίδες του πρανούς.Πρότεινα να τοποθετηθεί ένας 

σωλήνας διαµέτρου 250 χιλιοστών. Ο Κ.Μαχτής συµφώνησε µε την πρόταση µου ,αλλά για 

µεγαλύτερη εξασφάλιση ζήτησε να τοποθετηθούν δύο σωλήνες . Ως µηχανικός της 

εκµετάλλευσης ορυχείου ακολούθησε την αρχή   “ safety first  economy second “.Το 

αποδέχθηκα αµέσως  ,εξάλλου « µε τα νερά δεν παίζουµε » . 

Η κατασκευή της τάφρου και του στραγγιστηριού έγινε από συνεργείο του Τοµέα ∆οµικών 

Έργων µε επικεφαλής τον εργοδηγό Ι.Μαχαιρόπουλο. Το ορυχείο διέθεσε ό,τι χρειάστηκε και 
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το έργο τελείωσε σε χρόνο ρεκόρ. Επισκεπτόµουν καθηµερινά την περιοχή για να ελέγχω αν 

όσα είχαµε εκτιµήσει ίσχυαν στην πράξη. Το ίδιο µάθαινα πως έκανε και ο τοµεάρχης  

εκµετάλλευσης .Η συνεργασία υπήρξε άψογη. 

 Το έργο λειτούργησε όπως το σχεδιάσαµε. Η λειτουργία των ταινιοδρόµων αποκαταστάθηκε. 

Αργότερα πληροφορήθηκα  από τον  συνάδελφο  κ.Ι.Τοπαλίδη πως υπήρξε  και άλλη 

πρόταση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος . Να γίνει γεώτρηση για την άντληση των 

νερών από την επιφάνεια του εδάφους δίπλα στον υποσταθµό του ορυχείου. ∆ιατηρώ 

κάποιες επιφυλάξεις για την επιτυχή έκβαση ,διότι ήταν δύσκολο να ορίσει κανείς την θέση 

της γεώτρησης  ώστε να πιάσει µε επιτυχία τα νερά. Εξάλλου το κόστος της λύσης που 

εφαρµόσθηκε ήταν ακαταµάχητο για ένα λόγο παραπάνω, αφού δεν απαιτούσε λειτουργικά 

έξοδα. 

 

 

 38.Γέφυρα ταινιοδρόµου  « Κ »  του Ορυχείου Τοµέα  6 πάνω από το Σουλού 
 
 

Στο ορυχείο Τοµέα 6  όταν κατασκευαζόταν το σύµπλεγµα ταινιοδρόµων το 2009 προέκυψε 

το ζήτηµα πως ο διασυνδετήριος ταινιόδροµος « Κ »  θα περάσει πάνω από το ρέµα Σουλού 

κατευθυνόµενος προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς. 

Ο συνάδελφος κ.Κ.Σταθόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Τοµεάρχης της ∆ΜΑΟΡ πρότεινε τη 

λύση κατασκευής επιχώµατος  στη στέψη του οποίου θα εδραζόταν τα πλαίσια του 

ταινιοδρόµου.Πριν την κατασκευή του επιχώµατος θα κατασκευαζόταν οχετός από 

σκυρόδεµα για την παροχέτευση των νερών του Σουλού.Το µεγάλο ύψος του επιχώµατος 

,περίπου 15 µέτρα ,οδηγούσε σε µεγάλου µήκους οχετό ,περίπου 70 µέτρα.Η εφαρµογή της 

λύσης αυτής απαιτούσε και την προσωρινή παράκαµψη του ρέµατος Σουλού. 

Είχα την εµπειρία κατασκευής οχετού στο Σουλού  ,όταν χρειάστηκε επέκταση υφιστάµενου 

οχετού στην θέση όπου κατασκευάσθηκε το δάπεδο διέλευσης των ταινιοδρόµων του 

ορυχείου Μαυροπηγής. Ιδιαίτερα δύσκολη κατασκευή δίπλα στα νερά και χρονοβόρα. 

  Ο ορυχειάρχης συνάδελφος κ.Ι.Ιωακείµ µε πήγε στη θέση της  διασταύρωσης του 

ταινιοδρόµου µε το Σουλού και µου έθεσε το ερώτηµα αν µπορώ να µελετήσω και 

κατασκευάσω το απαιτούµενο τεχνικό έργο για το πέρασµα του ταινιοδρόµου.Μπροστά µας 

έχασκε το βάθος των 15 µέτρων ,όπου το ρέµα  βρισκόταν .Το άνοιγµα που χρειαζόταν να 

γεφυρωθεί είναι περιπου 100 µέτρα. .Απάντησα πως είναι δυνατόν να γεφυρωθεί το άνοιγµα 

µε µεταλλική  γέφυρα τριών ανοιγµάτων  µήκους  36 χ3 =108 µέτρα. Εκατέρωθεν του ρέµατος  

θα κατασκευαζόταν δύο πυλώνες µε οπλισµένο σκυρόδεµα. Παρόµοια µεσόβαθρα είχαν 

κατασκευασθεί στη διάβαση του ταινιοδρόµου 141 του ορυχείου Μαυροπηγής πάνω από τη 

σιδηροδροµική γραµµή ΟΣΕ  και το  ασφαλτόδροµο προς ορυχείο Κοµάνου. Το ύψος των 

µεσόβαθρων  όµως εδώ ήταν µεγαλύτερο, περίπου 4 µε 5 µέτρα. Η  γωνία του άξονα του 

ρέµατος µε του ταινιοδρόµου είναι περίπου 30 µοίρες.  
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Βέβαια άλλο είναι να εκτιµά κανείς τα πράγµατα και άλλο να τα µετρά επί τοπογραφικού 

σχεδίου που προκύπτει από αποτύπωση του φυσικού εδάφους. 

Η πρώτη αγωνία ήρθε όταν προέκυψε από την µηκοτοµή το ύψος των δύο µεσόβαθρων. Το 

ύψος του πρώτου είναι 14  µέτρα και του δεύτερου    15     µέτρα.Σε τηλεφωνική επικοινωνία 

µε τον µελετητή κ.Ν.Χαλάτη πήρα την θετική απάντηση ότι µεσόβαθρα τέτοιου ύψους είναι 

εφικτό να σχεδιασθούν και κατασκευασθούν. Μελέτη για µεταλλικές γέφυρες ανοίγµατος 36 

µέτρων υπήρχε από τη διάβαση του ταινιοδρόµου 141.Εποµένως η κατασκευή που συνέλαβα 

επιτόπου ήταν εφικτή. 

Οι συνάδελφοι Κ.Σταθόπουλος και Γ.Ελευθεριάδης της ∆ΜΑΟΡ εκτιµούσαν πως η λύση του 

επιχώµατος και οχετού ήταν φθηνότερη ,αφού το επίχωµα θα γινόταν µε ίδια µέσα. 

Θυµάµαι πως στο γραφείο µου στον Τοµέα ∆οµικών Έργων ,διεξήχθη έντονη συζήτηση και 

αντιπαράθεση µε τους δύο συναδέλφους .Επέµειναν πως η τεχνική λύση που πρότειναν ήταν 

µικρότερου κόστους .Συµβαίνει καµµιά φορά να υποεκτιµάµε τις δυσκολίες µιάς κατασκευής 

,ιδιαίτερα αν δεν έχουµε εµπειρία από παρόµοια έργα. Επέστησα την προσοχή των 

συναδέλφων στο πόσο δύσκολο είναι να κατασκευάζεις οχετό δίπλα σε ρέµα .Η γεωγραφία 

της θέσης του οχετού δεν επέτρεπε να γίνει παράκαµψη του ρέµατος σε µεγάλη απόσταση 

.Το στήθωµα µεταξύ του ρέµατος και της εκσκαφής για την κατασκευή του οχετού ήταν µικρό. 

Το έδαφος ήταν αµµοχάλικα µε υψηλή διαπερατότητα .Εποµένως τα προβλήµατα 

στεγάνωσης του σκάµµατος του οχετού θα ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Είχα την εµπειρία όταν 

κατασκευαζόταν η παράκαµψη του ρέµατος στη θέση αυτή. Λόγω της υψηλής 

διαπερατότητας τα νερά του ρέµατος εισέδυαν στο  παρακείµενο ορυχείο. ∆εν τους έπεισα. 

Το θέµα έµεινε ανοικτό για αρκετό διάστηµα.Ο συνάδελφος Ι.Ιωακείµ µου ανακοίνωσε πως 

προκρίθηκε η λύση των µεταλλικών γεφυρών. Ένοιωσα το βάρος των ευθυνών που 

αναλάµβανα µεγαλύτερο. Υλοποίηση έργου υπό επιτήρηση. 

Ανατέθηκε  η µελέτη των µεσόβαθρων στο µελετητικό γραφείο ΜΕΤΕ-ΣΥΣΜ . Όταν παρέλαβα 

την προµελέτη έκανα έλεγχο αν τα πέδιλα των µεσόβαθρων χωρούσαν να εδρασθούν επί 

των οχθών του ρέµατος .Προέκυψε η ανάγκη µείωσης των διαστάσεων τους .Αυτό σήµαινε 

παραδοχή µεγαλύτερης επιτρεπόµενης τάσης του εδάφους  θεµελίωσης ,ώστε να απαιτείται 

µικρότερη επιφάνεια έδρασης. Το έδαφος στη θέση αυτή είναι συµπαγές αµµοχάλικο ,γεγονός 

που οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η φέρουσα ικανότητα του είναι υψηλή. Ζήτησα από τον 

µελετητή να µειώσει τις διαστάσεις ,εγγυώµενος την υψηλή τάση. 

Την χάραξη των θεµελίων υλοποίησε ο συνάδελφος κ Β.Κιβρακίδης Τοπογράφος Μηχανικός, 

εργασία που απαιτούσε µεγάλη εµπειρία και προσοχή. .Η κατασκευή των βάθρων ανατέθηκε 

µε φατούρα στον εµπειροτέχνη κ. Κ. Μπισούκη ,που είχε κατασκευάσει παρόµοια βάθρα 

αλλά και είχε δυνατό συνεργείο τεχνιτών ξυλοτύπου .Πολλές από τις εκκλησίες στην περιοχή 

Κοζάνης και Πτολεµαΐδας είχαν κατασκευασθεί από το συνεργείο του Μπισούκη. Τα 

µεσόβαθρα δεν έπρεπε να αποκλίνουν από την κατακόρυφο ,αφού οι µεταλλικές γέφυρες 

είχαν ήδη παραγγελθεί. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ήταν σφικτός. 

Το έργο τελειωµένο είναι πάρα πολύ κοµψό, αφού τα µεσόβαθρα φαίνονται πολύ λεπτά σε 

σχέση µε το άνοιγµα που γεφυρώνεται. Η  κατασκευή είναι πολύ ελαφριά ,αφού οι µεταλλικές 
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γέφυρες είναι δικτυωτές και το σύνολο δείχνει ιδιαίτερα όµορφο. Το φωτογράφησα και 

µεγέθυνα τη φωτογραφία σε διαστάσεις πόστερ ,που ανάρτησα στο γραφείο µου  

.Φωτογραφίες έστειλα και στο µελετητή των µεσόβαθρων.  

Έτσι εκτονώθηκε και η πίεση που υπήρξε πριν να ληφθεί η απόφαση για τον τρόπο 

κατασκευής !  

 

 

39.Νέα κτίρια ορυχείου Καρδιάς 
 
 

Το 2007 ο συνάδελφος κ.Ι.Ιωακείµ Μεταλλειολόγος Μηχανικός ως ∆ιευθυντής του ορυχείου 

Καρδιάς µου ζήτησε να ασχοληθώ µε την µετεγκατάσταση του συγκροτήµατος των 

προωθηµένων συνεργείων. Τα προωθηµένα συνεργεία είχαν κατασκευασθεί το διάστηµα 

1980 έως 1983,σε θέση όπου καταλάµβαναν κοίτασµα λιγνίτη.Τα κτίρια των προωθηµένων 

συνεργείων ευρίσκοντο νοτιοανατολικά του Κοµάνου. Ανάδοχος του έργου κατασκευής των 

κτιρίων ∆ιοίκησης ,Συνεργείου ,Αποδυτηρίων και Στάθµευσης ήταν η ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ.Το 1981 

η ∆ΟΜΙΚΗ αντιµετώπισε προβλήµατα ρευστότητας και δεν ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις 

της. Το έργο είχε υλοποιηθεί κατά το 95 % οπότε και πτώχευσε. Οι εργασίες συνεχίσθηκαν µε 

την συγκρότηση εταιρείας λαϊκής βάσης µε µετόχους τους απλήρωτους εργαζόµενους. Μετά 

από τετράµηνο ο εργοταξιάρχης κ.Χ..Ζαλοχώρης Πολιτικός Μηχανικός κατάφερε να τελειώσει 

το έργο. 

Μετά από 30 περίπου χρόνια έπρεπε το συγκρότηµα των προωθηµένων συνεργείων να 

ανεγερθεί σε νέα θέση, οπότε κατόπιν να γίνει εξόρυξη του λιγνίτη της περιοχής που είχε 

καταληφθεί.Το µέτωπο εξόρυξης του ορυχείου Τοµέα 6 κατά την περιστροφική κίνηση προς 

δυσµάς θα πρόσβαλε και την περιοχή των προωθηµένων συνεργείων. 

Οι συνάδελφοι Ι.Ιωακείµ και Α.Τσαλίδης είχαν επιλέξει τη νέα θέση µε κύριο κριτήριο την 

απόσταση των κτιρίων από το νέο σύµπλεγµα ταινιοδρόµων του Τοµέα 6.Το γήπεδο 

εγκατάστασης  των νέων προωθηµένων είναι δίπλα στο ρέµα Σουλού ανατολικά του ΑΗΣ 

Καρδιάς. 

Ως προϊστάµενος του τοµέα δοµικών έργων εκπόνησα το γενικό χωροταξικό των κτιρίων και 

τη µελέτη διαµόρφωσης του γηπέδου και τα τεύχη διακήρυξης του έργου.Το έργο 

διαµόρφωσης ξεκίνησε το 2007 υπό την επίβλεψη της συναδέλφου κ.Σ.Ανδρεάδου µε βοηθό 

τον εργοδηγό Ν.Κλώσσα. 

Παράλληλα µε την κατασκευή του γηπέδου ,προχώρησα στην εκπόνηση των αρχιτεκτονικών 

µελετών των κτιρίων του συγκροτήµατος.Οι στατικές µελέτες και ηλεκτροµηχανολογικές 

µελέτες εγκαταστάσεων ανατέθηκαν στα γραφεία µελετών ΜΕΤΕ-ΣΥΣΜ και 

Α.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΊ∆ΗΣ µετά από διαγωνισµό. Όλα τα νέα κτίρια θα κατασκευαζόταν µε 

µεταλλικό σκελετό και επικάλυψη µε πάνελς λαµαρίνας,ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά τους 

στο µέλλον. 
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Το 2008 µου ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Βοηθού ∆ιευθυντή της Μονάδας 

Παρακολούθησης Συµβάσεων.Είχα λοιπόν την ευθύνη δύο νέων τοµέων και του τοµέα 

δοµικών έργων. 

Οι συνάδελφοι ∆ιευθυντής και Τοµεάρχης Εκµετάλλευσης του ορυχείου Καρδιάς είχαν 

αποσπάσει τη διαβεβαίωση µου πως δεν θα άφηνα την υλοποίηση του έργου κατασκευής 

των νέων κτιρίων µε το πρόσχηµα ανάληψης νέων καθηκόντων .∆εν έφερα αντίρρηση γιατί 

και για µένα ήταν µια ευκαιρία - πρόκληση να υλοποιήσω ένα έργο τέτοιας κλίµακας.Είχα στο 

παρελθόν  το 1980 – 1983 επιβλέψει την κατασκευή των προωθηµένων συνεργείων Καρδιάς 

και Νοτίου Πεδίου ,και το 1985-1987 την κατασκευή των προωθηµένων συνεργείων Βορείου 

Τοµέα. 

ΟΙ  διαδικασίες υλοποίησης των κτιρίων όπως εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων , σύνταξη 

τευχών διακήρυξης και εγκρίσεων ανάθεσης των στατικών και ηλεκτροµηχανολογικών 

µελετών έγιναν από µένα .Την επίβλεψη των στατικών µελετών αρχικά ανέλαβε η 

συνάδελφος κ..Σ Ανδρεάδου και στη συνέχεια ο συνάδελφος κ.Α.Πέτρου ,αφού η 

κ.Ανδρεάδου ανέλαβε καθήκοντα βοηθού διευθυντή της Μονάδας  Περιβάλλοντος  και 

Απαλλοτριώσεων .Την επίβλεψη των µελετών Η-Μ εγκαταστάσεων ανέλαβε ο συνάδελφος κ. 

Ι.Παπαγεωργίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τοµέα Η-Μ µελετών. 

Μετά την παραλαβή των µελετών προχωρήσαµε στην δηµοπράτηση των κτιρίων 

σταδιακά.Πρώτα του κτιρίου Αποδυτήρια κατόπιν τα κτίρια ∆ιοίκησης ,Εκµετάλλευσης Ι και ΙΙ 

κατόπιν το κτίριο Συνεργείου.Η σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης έγινε από κοινού µε τους 

συναδέλφους Α .Πέτρου και Ι.Παπαγεωργίου. Ιδιαίτερη προσπάθεια κατέβαλαν και οι 

συνάδελφοι κ.Τρ.Μπουικλή ως γραµµατέας –χειρίστρια Η/Υ και η Κ.Ι.Τσενετζόγλου ως 

σχεδιάστρια –χειρίστρια Η/Υ. Ο όγκος των τευχών και σχεδίων ήταν υπερβολικά µεγάλος και 

οι συνάδελφοι εργάσθηκαν µε ζήλο χωρίς να επηρεασθεί ο ρυθµός υλοποίησης των 

υπόλοιπων υποχρεώσεων τους. 

Εν τω µεταξύ το 2010 άρχισε η καθαίρεση των   κτιρίων αποδυτηρίων και διοίκησης αφού 

πρώτα το προσωπικό µετεγκατάσταθηκε προσωρινά σε προκάτ γραφεία τύπου  ISOBOX 

.Πρέπει να τονισθεί η συγκατάβαση του προσωπικού για την προσωρινή εγκατάσταση τους. 

Σ’αυτό βέβαια συνέβαλε πως τα νέα κτίρια δηµοπρατούνταν και άρχισαν να κατασκευάζονται 

.Σήµερα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα νέα κτίρια ,το κτίριο συνεργείου λειτουργεί και θα γίνει 

σύντοµα και η µετεγκατάσταση των υπολοίπων.Η δαπάνη των  µελετών ανήλθε σε 

310.000,00 ευρώ και η δαπάνη των νέων κτιρίων του συγκροτήµατος προωθηµένων 

συνεργείων ανήλθε σε  4.200.000,00 ευρώ  .Την επίβλεψη των εργολαβιών κατασκευής είχαν 

οι κ.Α.Πέτρου , Ι.Παπαγεωργίου µε βοηθούς επιβλέποντες  τους Α.Λιάβα και Α.Μπατσαρά   

πολιτικούς υποµηχανικούς  και τον εργοδηγό  Α.Κουρκουλούκη. 

Η δηµοπράτηση καθ’ οµάδες των κτιρίων ήταν ευνοϊκή για την Επιχείρηση όσον αφορά στο 

κόστος ,διότι συµµετείχε ικανοποιητικός  αριθµός εργολάβων κυρίως  από την  περιοχή και 

επετεύχθησαν εκπτώσεις από 35 % έως  45 %. 
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40. Βαθµιδωτά πρανή στα ακρόβαθρα γέφυρας στο δρόµο ΟΝΠ –Κοζάνης 
 
 

   Το 2009  κατασκευαζόταν η νέα παραλλαγή του δρόµου από το ορυχείο Νοτίου Πεδίου 

προς Κοζάνη , επειδή εγκαταστάθηκε νέος ταινιόδροµος από την πρώτη τοµή του ορυχείου 

προς την εξωτερική απόθεση.Την υλοποίηση του δρόµου ανέλαβε η συνάδελφος 

κ.Σ.Ανδρεάδου Τοµεάρχης του Τοµέα ∆οµικών Έργων. 

    Απαιτείτο και η κατασκευή γέφυρας από οπλισµένο σκυρόδεµα τριών ανοιγµάτων 

παρόµοια µε εκείνη που είχε κατασκευασθεί στη « ∆ιάβαση Κ » . Την κατασκευή ανέλαβε 

εργολάβος .Η γέφυρα  επέτρεπε  την διέλευση των χωµατουργικών οχηµάτων κάτω από το 

κατάστρωµα του ασφαλτοδρόµου.Τις εκσκαφές για την δηµιουργία της διάβασης ανέλαβε να 

εκτελέσει το ορυχείο. 

   Αφού παραδόθηκε το σκάµµα , όπου θα κατασκευαζόταν η γέφυρα, διαπιστώθηκε πως τα 

πρανή των βαθµίδων όπου εγκαθίστανται τα ακρόβαθρα της γέφυρας είχαν εκσκαφεί 

περισσότερο από όσο προβλεπόταν από την µελέτη. Έτσι το πλάτος των βαθµίδων έδρασης 

των θεµελίων των ακρόβαθρων  ήταν µικρότερο από το απαιτούµενο. Άλλη µια φορά το 

πρόβληµα της πληµµελούς τοπογραφικής υποστήριξης  κατά την κατασκευή έργων 

αναφυόταν ως ιδιαίτερα σηµαντικό. 

   Καλές βέβαια οι διαπιστώσεις ,αλλά το πρόβληµα ζητούσε την λύση του .Έδωσα διέξοδο 

στην αγωνία της συναδέλφου αφού θυµήθηκα την εικόνα βαθµιδωτών πρανών  µε 

σκυρόδεµα από αµερικάνικο βιβλίο εδαφοµηχανικής .Σχεδίασα σε σκαρίφηµα µια λύση - 

πρόταση και έδωσα στη συνάδελφο φωτοαντίγραφο των σελίδων που αναφερόταν στο θέµα. 

Η συνάδελφος εκπόνησε το κατασκευαστικό σχέδιο µε βαθµίδες ύψους ενός µέτρου και 

πλάτος πατήµατος µισό µέτρο.Για µεγαλύτερη εξασφάλιση τοποθέτησε στις παρειές σιδερένιο 

πλέγµα. Το πρόβληµα λύθηκε και η κατασκευή προχώρησε απρόσκοπτα. 

 

 

41.   Αποτύπωση εδάφους µε  GPS  στα ορυχεία 
 

 

Το 2006 το ΛΚ∆Μ προµηθεύθηκε ειδικό εξοπλισµό γεωδαιτικών µετρήσεων µέσω 

δορυφόρων ,τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από ένα σετ δόθηκε σε κάθε ορυχείο στον 

Τοµέα Μελετών .Αναµενόταν λοιπόν σύντοµα να βελτιωθεί µε τη χρήση τους η ταχύτητα και η 

αξιοπιστία των µετρήσεων και των αποτυπώσεων .Ιδιαίτερα στις αποτυπώσεις φυσικού 

εδάφους  και σκάφης των µεγάλων εργολαβιών η εφαρµογή της νέας τεχνολογίας θα µειώνει 

σηµαντικά το χρόνο αποτύπωσης και λήψης στοιχείων εδάφους ,που είναι προϋπόθεση για 

την ογκοµέτρηση των εκσκαφών. 

Ο εξοπλισµός αυτός όµως παρέµεινε αναξιοποίητος ,γιατί έπρεπε να γίνει ειδική εγκατάσταση 

σταθµού σε κάθε ορυχείο ώστε καθηµερινά να καλιµπράρονται τα όργανα πριν από κάθε 
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µέτρηση. Οι τοπογράφοι των ορυχείων δεν είχαν τον απαιτούµενο χρόνο να µελετήσουν τα 

manuals και στην συνέχεια να εγκαταστήσουν το σύστηµα . 

Το 2010  ως  βοηθός διευθυντής στη Μονάδα Παρακολούθησης Συµβάσεων γινόµουν 

αποδέκτης διάφορων προβληµατισµών για το εάν και κατά πόσον η παρακολούθηση και 

πληρωµή των εργολαβιών γίνεται µε την πρέπουσα ακρίβεια. Όταν διαπίστωσα πως τα GPS 

δεν  χρησιµοποιούνται ,έκανα µια προσπάθεια για να αρθούν τα εµπόδια και οι δυσκολίες 

.Συµβουλεύτηκα τους νέους τοπογράφους µηχανικούς που πρόσφατα είχαν προσληφθεί. 

Αυτοί ήταν εξοικειωµένοι µε την νέα τεχνολογία µετρήσεων. Έτσι σχηµάτισα µια εικόνα του 

προβλήµατος . 

Την οριστική λύση στο πρόβληµα έδωσε ο συνάδελφος κ .Φ .Φίλιος Τοπογράφος Μηχανικός 

.Μετά από διεξοδική ανάλυση του προβλήµατος ,επισκεφθήκαµε τον Καθηγητή της Σχολής 

Τοπογράφων Μηχανικών του Πολυτεχνείου  Θεσσαλονίκης κ. Α .Φωτίου .Ο καθηγητής και οι 

συνεργάτες του είχαν την τεχνογνωσία και εµπειρία υλοποίησης παρόµοιων εφαρµογών. 

Ειδικότερα για το θέµα µας, έπρεπε να ιδρυθεί και εγκατασταθεί νέο δίκτυο τριγωνοµετρικών 

σηµείων και να  γίνει συνόρθωση του ,ώστε να συµφωνούν οι τοπογραφικές αποτυπώσεις 

από ορυχείο σε ορυχείο .Πολλές από τις αποτυπώσεις της ίδιας περιοχής από τα 

τοπογραφικά συνεργεία διαφορετικών ορυχείων εµφάνιζαν σηµαντικές αποκλίσεις. 

Μετά από την αποδοχή της εισήγησης µας από την διευθύντρια κ .Ο .Κουρίδου ,προχώρησα 

στη σύνταξη των τευχών της σύµβασης και της έγκρισης ανάθεσης του ερευνητικού έργου : 

 « Ίδρυση και συνόρθωση γεωδαιτικού δικτύου GNSS στο Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής 

Μακεδονίας και µετασχηµατισµοί συστηµάτων συντεταγµένων». 

Ο Τοµεάρχης κ.Α .Πέτρου φρόντισε να κατασκευασθούν τα βάθρα των τριγωνοµετρικών 

σύµφωνα µε τα σχέδια που µας έδωσε ο καθηγητής .Οι µετρήσεις  έγιναν παρουσία και του 

τοπογράφου µηχανικού κάθε ορυχείου ,ώστε να εξοικειωθεί µε το υπό εγκατάσταση δίκτυο.  

Είναι το τελευταίο έργο που υλοποίησα πριν την αποχώρηση από την επιχείρηση. 

 

 

42.Μελέτη και δηµοπράτηση έργου κατασκευής δεξαµενής πετρελαίου στο ΛΚ∆Μ 
 

 

Η τροφοδοσία των σταθµών καυσίµων µε πετρέλαιο κίνησης στο ΛΚ∆Μ γίνεται από τα 

διυλιστήρια της ΕΚΟ Θεσσαλονίκης µε βυτιοφόρα βαγόνια του ΟΣΕ.Τα βαγόνια οδηγούνταν 

στον ΑΗΣ Πτολεµαΐδας µέσω σιδηροδροµικής γραµµής από τον Σταθµό Κοµάνου όπου 

γινόταν αποµάστευση σε βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα και διακινείτο προς τους σταθµούς 

καυσίµων των Ορυχείων Αµυνταίου ,Κυρίου Πεδίου,Καρδιάς και Νοτίου Πεδίου. 

Το 2000 ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες  κατασκευής της νέας γέφυρας ΛΙΠΤΟΛ 

ετέθη επιτακτικά το αίτηµα κατασκευής νέου σταθµού αποµάστευσης στη θέση Λίµνη κοντά 

στα γραφεία του ορυχείου Βόρειου Τοµέα.Ο συνάδελφος κ.∆.Χαριτόπουλος απαιτούσε 

πιεστικά να ολοκληρωθεί ο σταθµός αποµάστευσης ,διότι οι σχέσεις µε τους αρµόδιους του 
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ΑΗΣ Πτολεµαίδας ήταν τεταµένες.Η χρονική αυτή περίοδος ήταν για µένα ιδιαίτερα δύσκολη 

,είχα τις έννοιες και φροντίδες της κατασκευής της νέας γέφυρας ΛΙΠΤΟΛ. 

Παρ΄ όλα αυτά άρχισα να εκπονώ τη µελέτη ,διότι το θέµα της οµαλής τροφοδοσίας του 

ΛΚ∆Μ µε πετρέλαιο κίνησης είναι ιδιαίτερης σηµασίας. 

Εξασφαλίσθηκε η άδεια του ΟΣΕ για την εγκατάσταση του σταθµού αποµάστευσης δίπλα σε 

µία από τις γραµµές του εφεδρικού  σιδηροδροµικού σταθµού στη Λίµνη. 

Στο χώρο στάθµευσης των βαγονιών και απόµάστευσης τοποθέτησα γαιοµεβράνη και την 

κάλυψα µε χαλίκια λατοµείου ώστε να στεγανοποιηθεί το δάπεδο  και να προστατευθεί ο 

υπόγειος ορίζοντας. ∆ίπλα εξάλλου υφίσταται η τεχνητή λίµνη τροφοδοσίας του ΑΗΣ 

Πτολεµαΐδας. 

Η κατασκευή της εγκατάστασης έγινε από συνεργείο του Τοµέα ∆οµικών Έργων .Τα 

µηχανολογικά έγιναν από το συνεργείο υδραυλικών υπό την επίβλεψη του συναδέλφου 

κ.Χ.Τοτικίδη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού . Ο χώρος όπου τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα 

φορτώνονται στεγάσθηκε µε µεταλλικό στέγαστρο που µελετήθηκε από τον Γ.Τζέλλο και 

κατασκευάσθηκε από την ΒΕΜΕΚΑΤ. 

Η εγκατάσταση λειτουργεί και θα αποτελέσει τµήµα της υπό ανέγερση εγκατάστασης 

δεξαµενής πετρελαίου και φόρτωσης πετρελαίου. 

Η κατασκευή υπέργειας µεταλλικής δεξαµενής χωρητικότητας 3000 m3 ήταν πάγιο αίτηµα του 

Τοµέα Προµηθειών.Η ύπαρξη αποθέµατος πετρελαίου κίνησης για ένα περίπου µήνα θα 

έδινε ευελιξία στο σύστηµα τροφοδοσίας. 

Με το σχεδιασµό της εγκατάστασης απασχολήθηκαν για ένα διάστηµα οι συνάδελφοι 

∆.Λιάνας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Σ.Ανδρεάδου Πολιτικός Μηχανικός . Επισκεφθήκαµε 

τις εγκαταστάσεις της ΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη για να µορφώσουµε µια εικόνα .Οι συνάδελφοι 

εργάσθηκαν µε ιδαίτερο ζήλο ,αλλά η µετακίνηση του ∆.Λιάνα στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου 

αποσυντόνισε την οµάδα εργασίας. Ακόµη οι περικοπές στον Προϋπολογισµό του ΛΚ∆Μ 

είχαν ως συνέπεια να διακοπεί η εκπόνηση των µελετών. 

Το θέµα κατασκευής της δεξαµενής επανήλθε πιο επιτακτικά το 2008 όταν ο ΟΣΕ  απαιτούσε 

σταλίες ακινησίας για την παραµονή των βαγονιών στη θέση Λίµνη .Τα βαγόνια στάθµευαν 

εκεί µέχρι να γίνει η εκφόρτωση του πετρελαίου. Αποτελούσαν τρόπον τινά µια µικρή 

αποθήκη.Η δαπάνη της µελέτης και κατασκευής της δεξαµενής και της εγκατάστασης 

αποσβενόταν σε 4 µε 5 χρόνια από το κόστος των σταλιών. 

Το 2008 ανέλαβα την Μονάδα Παρακολούθησης Συµβάσεων ως βοηθός διευθυντής .Η ΜΠΣ 

συµπεριελάµβανε τρείς τοµείς ,τον τοµέα συµβάσεων έργων ,τον τοµέα οικονοµικής 

παρακολούθησης συµβάσεων έργων και τον τοµέα δοµικών έργων.Οι απαιτήσεις της 

µονάδας ήταν αυξηµένες ιδιαίτερα για τους δύο τοµείς  συµβάσεων έργων ,διότι για πρώτη 

φορά λειτουργούσαν στο ΛΚ∆Μ παρόµοιοι τοµείς. 

Η πρόκληση όµως της υλοποίησης της εγκατάστασης δεξαµενής πετρελαίου ήταν ιδιαίτερα 

ελκυστική. Έργο τέτοιας κλίµακας  και σηµαντικότητας δεν παρουσιάζεται εύκολα στην 

καριέρα πολιτικού µηχανικού. Θυµάµαι που έδειξα µια φωτογραφία στον διευθυντή 
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Π.Νικολακάκο  της περιοχής εγκατάστασης της δεξαµενής όπου είχα προσθέσει µε σινική 

µελάνη τη µορφή της και είπα : «έτσι θα είναι η περιοχή µετά την κατασκευή». 

Αρκετοί συνάδελφοι είχαν την αβασάνιστη άποψη να προχωρήσω στην διακήρυξη του έργου 

µε το σύστηµα Μελέτη-Κατασκευή.Μάλιστα ο συνάδελφος  Κ. Σταµατάκης  έστειλε ένα 

αντίγραφο ∆ιακήρυξης της ∆ΜΚΘ ανάλογης δεξαµενής µε την επισηµείωση : «µε αλλαγή των 

τίτλων της διακήρυξης µπορείτε άµεσα να βγείτε στον αέρα».Μελέτησα προσεκτικά τα τεύχη 

της διακήρυξης αυτής και αφού επικοινώνησα µε συναδέλφους της ∆ΜΚΘ κατέληξα στο 

συµπέρασµα πως τα πράγµατα δεν είναι όπως θέλαν να τα παρουσιάζουν. Συγκεκριµένα ένα 

ανυπέρβλητο πρόβληµα είναι αυτό του προϋπολογισµού .Χωρίς µελέτη ο καθορισµός του 

προϋπολογισµού είναι κάπως αυθαίρετος. Το µεγαλύτερο όµως πρόβληµα που ανακύπτει 

είναι αυτό της αξιολόγησης τεχνικής και οικονοµικής των προσφορών.Έτσι αυτό που 

φαινόταν ότι εξυπηρετούσε την γρήγορη υλοποίηση του έργου τελικά υπήρχε µεγάλη 

πιθανότητα να οδηγούσε σε αποτελµάτωση της υπόθεσης. 

Είχα παλαιότερα προµηθευθεί την επετηρίδα των ελληνικών µελετητικών και τεχνικών 

εταιρειών .Αναζήτησα µελετητικές εταιρείες που πιθανόν να είχαν την τεχνογνωσία 

εκπόνησης µελετών δεξαµενών πετρελαίου.Κατέστρωσα κατάλογο και επικοινώνησα 

ανακοινώνοντας πως σύντοµα θα υπάρξει διακήρυξη ανάθεσης της µελέτης.Κατά την 

σύνταξη των τευχών της διακήρυξης αντιµετώπισα  το πρόβληµα προσδιορισµού της 

δαπάνης εκπόνησης της µελέτης.Σύµφωνα µε τον νόµο 3316  επί της προϋπολογισθείσης 

δαπάνης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δώσουν έκπτωση µέχρι 20%.Ο κώδικας 

υπολογισµού δαπάνης µελετών δεν προέβλεπε τύπους υπολογισµού της δαπάνης ,όπως για 

άλλες µελέτες έργων προέβλεπε.Χρησιµοποίησα τους τύπους υπολογισµού για δεξαµενή 

από οπλισµένο σκυρόδεµα.Η δαπάνη µελέτης είναι κατά ποσοστό επί του προϋπολογισµού 

του έργου 6%  µε  8 %  περίπου.Υπήρχε λοιπόν η δυνατότητα να διορθωθεί η τελική δαπάνη 

της µελέτης ,αφού ο µελετητής θα παρέδιδε και τα τεύχη του Τιµολογίου και της Προµέτρησης 

– Προυπολογισµού.  

Στο ∆ιαγωνισµό συµµετείχε  ένα  µόνον µελετητικό γραφείο µε έκπτωση 20%.Τη µελέτη 

εκπόνησε το γραφείο ΜΕΤΕ-ΣΥΣΜ µε το δικό του δυναµικό και µε  δύο συµβούλους 

µηχανικούς της ΕΚΟ ,πού είχαν ανάλογη εµπειρία µελετών και κατασκευών δεξαµενών 

καυσίµων. 

Κατά την διάρκεια εκπόνησης της µελέτης ανέθεσα την εκτέλεση της γεωτεχνικής µελέτης του 

εδάφους θεµελίωσης της δεξαµενής στην ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ . Το έδαφος  έδρασης της 

δεξαµενής είναι µάργα  και επειδή ιδιαίτερη σηµασία για την ασφάλεια της δεξαµενής  έχει ο 

περιορισµός των διαφορικών καθιζήσεων η εκπόνηση γεωτεχνικής µελέτης είναι εκ των ουκ 

άνευ. Έτσι προέκυψε η ανάγκη να αντικατασταθεί το έδαφος θεµελίωσης σε βάθος 3 µέτρων 

µε καλά συµπυκνωµένο αµµοχάλικο. Ακόµη καθοριζόταν να γίνει προφόρτιση της δεξαµενής 

µε νερό για ένα µήνα, ώστε να λάβουν χώρα οι πρωτογενείς καθιζήσεις .Ο γεωλόγος κ. Ν 

.Νάσκος  της ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ µε πληροφόρησε πως µία δεξαµενή της ΕΚΟ υποχώρησε µετά 

από χρόνια κατά 10 εκατοστά ,γεγονός που για την άρση του απαιτεί πολύ περισσότερα 

έξοδα. 
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Την επίβλεψη της µελέτης ανέλαβαν οι συνάδελφοι κ.Ι.Παπαγεωργίου Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός και Α.Πέτρου Πολιτικός Μηχανικός.Μετά την παράδοση της οριστικής µελέτης  

ετοίµασαν τα τεύχη της διακήρυξης του έργου.Το έργο περιελάµβανε την ανέγερση της 

δεξαµενής,την κατασκευή του σταθµού αποµάστευσης βαγονιών ,του σταθµού φόρτωσης 

φορτηγών βυτιοφόρων ,τον  οικίσκο ελέγχου της εγκατάστασης , τον σταθµό πυρόσβεσης και 

ο,τι άλλο προβλέπεται από τους αµερικάνικους κανονισµούς της American  Petroleum 

Institute.Την επιµέλεια των σχεδίων είχε η συνάδελφος κ.Ι.Τσενετζόγλου και την επιµέλεια 

των κειµένων των τευχών της διακήρυξης η κ.Φ.Μπουικλή. 

Στο διαγωνισµό συµµετείχαν  8 εργοληπτικές εταιρείες που είχαν κατασκευάσει την τελευταία 

5ετία δεξαµενή πετρελαίου 2000  m3 τουλάχιστον.Τον όρο αυτόν προσέθεσα στη διακήρυξη 

ώστε να έχουµε την εξασφάλιση πως η υλοποίηση θα πάει οµαλά και χωρίς προβλήµατα . 

Μειοδότης αναδείχθηκε η ΜΠΕΤΟΚΑΤ επικαλούµενη την δάνεια  τεχνογνωσία του Ε.Λεσγίδη 

Μηχανολόγου Μηχανικού ,που είχε κατασκευάσει δεξαµενή πετρελαίου στον ΑΗΣ Καρδιάς.Ο 

Ανάδοχος εγκαταστάθηκε στο έργο τον Μάρτιο του 2011.Η κατασκευή συνεχίζεται και 

αναµένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2012. 

 

 

43.Μετασκευές αυλής λιγνίτη ορυχείου Αµυνταίου 
 

 

Η αύξηση της χωρητικότητας της αυλής λιγνίτη στο ορυχείο Αµυνταίου δίπλα στον ΑΗΣ 

Αµυνταίου ήταν απαίτηση των ορυχειαρχών του.Η διακίνηση του λιγνίτη από τα µέτωπα 

εξόρυξης στην αυλή ήταν προβληµατική ,επειδή η αυλή δεν διέθετε την απαιτούµενη 

χωρητικότητα .Για να υλοποιηθούν οι µετασκευές των ταινιόδροµων και για να διευρυνθεί η 

αυλή ώστε να δηµιουργηθεί και τρίτη πλατεία απόθεσης –απόληψης ,έπρεπε να διακοπεί η 

λειτουργία της .Πράγµα που σήµαινε την διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ.Τέτοια ευκαιρία δεν 

είχε δοθεί µέχρι το 2010,οπότε ο ΑΗΣ θα διέκοπτε τη λειτουργία του για 60 ηµέρες. 

Εκλήθην λοιπόν από τους συναδέλφους Ν.Γκαναβάρα Μεταλειολόγο Μηχανικό –Ορυχειάρχη 

και τον Ι.Τοπαλίδη Μηχανολόγο Μηχανικό Τοµεάρχη να εκπονήσω την στατική µελέτη των 

νέων βάσεων των κεφαλών και τερµατικών των νέων ταινιόδροµων και της προωθούµενης 

κεφαλής που θα µεταφερόταν από το ορυχείο Κοµάνου. 

∆εν υπήρχε στο αρχείο του Τοµέα αλλά και του Ορυχείου κανένα στοιχείο η σχέδιο όπου να 

αποτυπωνόταν οι βάσεις  των κεφαλών και τερµατικών που ήταν εγκατεστηµένες στην αυλή 

.Οι κεφαλές και τερµατικά θα µεταφερόταν σε νέες θέσεις ,όπως από την νέα διάταξη 

ταινιόδροµων προέκυπτε.Ούτε τα φορτία ήταν γνωστά.Με άλλα λόγια δεν µου δόθηκε κανένα 

στοιχείο που είναι προϋπόθεση για την εκπόνηση στατικής µελέτης ,ούτε ίδια βάρη ούτε 

φορτία δράσης.Τα µόνα σχέδια που βρέθηκαν 2-3 τον αριθµό αφορούσαν στα γεωµετρικά 

στοιχεία των θέσεων στήριξης των µεταλλικών ανωδοµών των κεφαλών και τερµατικών.Η 

αυλή λιγνίτη του Αµυνταίου είχε κατασκευασθεί το 1985. 

Εύλογη η σκέψη που κυριαρχούσε µέσα µου « και τώρα τζέλλο τι κάνουµε ; ». 
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Πήρα την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και περιηγήθηκα στην αυλή λιγνίτη επί 

δίωρο.Κατέγραψα όλες τις κεφαλές και τερµατικά µε λεπτοµέρεια.Με τις εκτυπωµένες 

φωτογραφίες άρχισα να αναλύω τη στατική λειτουργία κάθε ενός µεταλλικού µέρους ,ώστε 

κατόπιν να µορφώσω άποψη για την τάξη µεγέθους των φορτίων–δυνάµεων  και ροπών. 

Σ’αυτό βοηθούσε η εµπειρία µου από την εκπόνηση στατικών µελετών αρκετών βάσεων από 

σκυρόδεµα ,που είχαµε κατασκευάσει σε ταινιόδροµους και προωθούµενες κεφαλές. 

Όταν ολοκλήρωσα τα σκαριφήµατα των βάσεων δεν προχώρησα αµέσως στην 

οριστικοποίηση τους .Επανεξέτασα το σύνολο των σχεδίων αναλύοντας και συγκρίνοντας µε 

άλλες βάσεις σε παρόµοιες εγκαταστάσεις.Μετά τις τελευταίες διορθώσεις επικύρωσα τα 

σκαριφήµατα και τα παρέδωσα στην σχεδιάστρια κ.Ι.Τσενετζόγλου για να συντάξει τα τελικά 

κατασκευαστικά σχέδια.Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης στο autocad  είχα την ευκαιρία να 

επαναθεωρώ τη µορφή και τις διαστάσεις των βάσεων και την διάταξη των οπλισµών. 

Ο συνάδελφος κ.Α.Πέτρου Πολιτικός Μηχανικός Τοµεάρχης του Τοµέα ∆οµικών Έργων 

επέβλεψε την κατασκευή των βάσεων που ανατέθηκε στον εµπειροτέχνη Γ.Στόικο. 

     Ξαναπήγα στην αυλή λιγνίτη αφού είχαν τεθεί σε λειτουργία οι ταινιόδροµοι .Η 

ικανοποίηση ότι όλα λειτούργησαν χωρίς προβλήµατα ή αστοχίες είναι η καλύτερη αµοιβή σε 

τέτοιες περιπτώσεις.Εξάλλου όταν όλα πάνε καλά κανείς δεν αναγνωρίζει ή επαινεί την 

προσπάθεια. Στην περίπτωση αστοχίας οι αυτόκλητοι κριτές και επικριτές είναι πολλοί και τις 

περισσότερες φορές άσχετοι µε το αντικείµενο. 
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26.Εκτίµηση πληµµυρικής  παροχής  ρέµατος  ΣΟΥΛΟΥ.                                                                                            42  

27.Επένδυση τάφρου µε γαιοµεµβράνη στο ορυχείο Αµυνταίου.                                                                                 44 

28.Λυόµενη οδική γέφυρα κλάσης 60/30 στα ορυχεία του ΛΚ∆Μ.                                                                                46  

29.Αποκατάσταση βάσης τερµατικού στο σύµπλεγµα Ορυχείου Αµυνταίου.                                                               47  

30.Βελτίωση ακουστικής µεταλλικού κτιρίου επισκευής οχηµάτων UNITRING.                                                            48  

31.Στροφή τερµατικού σταθµού τ/δ 32 στην εξωτερική απόθεση ορυχείου τοµέα 6.                                                    49 

32.Ανασχετικό φράγµα στο ρέµα Σουλού στην περιοχή της Ποντοκώµης.                                                                   51 

33.  Γερανογέφυρα Κεντρικού Συνεργείου ΛΚ∆Μ.                                                                                                        52  

34.∆ιέλευση  εκσκαφέα  C 300 από τη νέα γέφυρα ορυχείου Μαυροπηγής.                                                                53 

35.Στεγάνωση της τάφρου Σουλού  στη περιοχή του τ/δ 1 και  τ/δ 1Α του Ορυχείου Τοµέα 6.                                    54  

36 .Αντικατάσταση εδάφους θεµελίωσης πυλώνα γραµµής υψηλής τάσης στο ΟΝΠ.                                                 55 

37.Αποστράγγιση των µόνιµων πρανών στο ορυχείο Αµυνταίου.                                                                                56  

38.Γέφυρα ταινιοδρόµου  « Κ »  του Ορυχείου Τοµέα  6 πάνω από το Σουλού.                                                          57  

39.Νέα κτίρια ορυχείου Καρδιάς.                                                                                                                                  59  

40.Βαθµιδωτά πρανή στα ακρόβαθρα γέφυρας στο δρόµο ΟΝΠ –Κοζάνης.                                                               61  

41.Αποτύπωση εδάφους µε  GPS  στα ορυχεία.                                                                                                          62 

42.Μελέτη και δηµοπράτηση έργου κατασκευής δεξαµενής πετρελαίου στο ΛΚ∆Μ.                                                   63 

43.Μετασκευές αυλής λιγνίτη ορυχείου Αµυνταίου.                                                                                                      65 
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