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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

Το 2004, έτος διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων από τη χώρα μας, αποφασίστηκε η εγκατάσταση 
αναβατορίου στην Ακρόπολη των Αθηνών για να καταστεί προσβάσιμο στους ΑμεΑ το λαμπρότατο 
αυτό μνημείο των Αθηνών. Ως καταλληλότερη (κατόπιν αξιολόγησης διαφόρων εναλλακτικών 
προτάσεων) κρίθηκε θέση στη βόρεια κλιτύ, όπου κατασκευάστηκε επί Μπαλάνου (1934-1935) τοιχίο 
για τη στερέωση του βραχώδους πρανούς. 

Η προμελέτη για την εγκατάσταση του αναβατορίου εκπονήθηκε από εταιρεία Valsamidis (B-Lift 
Βαλσαμίδης) εγκρίθηκε με την σχετ.1 Υπουργική Απόφαση. Το αναβατόριο εγκρίθηκε ως προσωρινό 
και μεταξύ των όρων της έγκρισης ήταν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έπρεπε να εκπονηθεί 
διεθνής διαγωνισμός που θα υποδείκνυε μόνιμη λύση. 

Αν και ο ανελκυστήρας είχε προσωρινό εργοταξιακό χαρακτήρα, λειτουργεί μέχρι σήμερα 
εξυπηρετώντας τους επισκέπτες της Ακρόπολης με κινητικά προβλήματα. Η πρόσβαση στον 
ανελκυστήρα από την στάθμη του περιπάτου γίνεται με μεταφορική πλατφόρμα κατά μήκος νεότερης 
κλίμακας. 

Λόγω των προβλημάτων λειτουργίας που παρουσιάζει συχνά η εγκατάσταση ανεκλυστήρα, η ΕΦΑ 
Πόλης των Αθηνών έθεσε το ζήτημα της αντικατάστασής του (σχετ.2). Ειδικά κατά το διάστημα, που 
λόγω πτώσης μικρών λίθων από το τείχος της Ακρόπολης τον Οκτώβριο το 2018 έκλεισε η περιοχή της 
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βόρειας κλιτύος για το κοινό, αναπτύχθηκε ο προβληματισμός για την αντικατάσταση του 
ανελκυστήρα με νέο που θα πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές. 

Κατόπιν ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας από την ΕΦΑΠΑ για τα προβλήματα, η Υπουργός κ. Μ 
Ζορμπά κάλεσε την Διευθύντρια της ΕΦΑΠΑ, κ. Ελ. Μπάνου και τον Διευθυντή της ΔΜΕΕΜΠΚ, κ. Κ. 
Φρισήρα και έδωσε εντολή να προχωρήσει το θέμα του νέου αναβατορίου. 

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 28/1/2019 με συμμετοχή στελεχών της ΕΦΑ Πόλης 
Αθηνών, της ΔΑΑΜ και της ΔΜΕΕΜΚ, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις για τον νέο 
ανελκυστήρα, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο σχετ. 3 έγγραφο της ΕΦΑΠΑ:

- Δε θα είναι εργοταξιακού χαρακτήρα.
- Θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ 
- Θα πρέπει να εξυπηρετεί τη μεταφορά ασθενοφόρου φορείου. 
- Η μορφή του θα πληροί το κριτήριο της ελάχιστης παρεμβατικότητας στο βράχο στην 

Ακρόπολη.

Σε συνέχεια αλληλογραφίας, όπου οι συναρμόδιες Υπηρεσίες (ΔΑΑΜ, ΔΜΕΕΜΠΚ, ΔΙΠΚΑ και 
ΥΣΜΑ), διατύπωσαν τις απόψεις του σχετικά, έλαβαν χώρα συναντήσεις με πρωτοβουλία και υπό το 
συντονισμό του γραφείου Υφυπουργού Πολιτισμού από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τις αρχές Ιουλίου του 
2019. 

Στην άτυπη ομάδα εργασίας συμμετείχαν στελέχη της ΔΑΑΜ, ΔΜΕΕΜΠΚ, ΕΦΑΠΑ και ΥΣΜΑ. 
Εξαρχής έγινε αποδεκτός ο προγραμματισμός της αντικατάστασης του υπάρχοντος ανελκυστήρα στο 
αμέσως προσεχές μέλλον και αποφασίστηκε η έναρξη έρευνας αγοράς από την ΕΦΑΠΑ για τη νέα 
εγκατάσταση. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε η ανάγκη εκπόνησης γεωτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο της 
οποίας θα εξεταζόταν τόσο η στατική επάρκεια των περιοχών αγκύρωσης της νέας κατασκευής, 
δεδομένης και της αύξησης των φορτίων του θαλάμου, όσο και το ενδεχόμενο λήψης μέτρων ενίσχυσης 
του τοιχίου Μπαλάνου και του βράχου, ώστε να αντεπεξέλθουν στις νέες φορτίσεις.

Η ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, ανέλαβε την αποτύπωση της περιοχής εγκατάστασης του νέου ανελκυστήρα και 
εκπόνησε σχετικά σχέδια (τομή και κάτοψη).    

Κατόπιν πρότασης της ΔΑΑΜ εξετάστηκε η δυνατότητα αντικατάστασης του υφιστάμενου 
συστήματος ανελκυστήρα-μεταφορικής πλατφόρμας, με ανελκυστήρα μεταβλητής κλίσης 
(ανελκυστήρας πλαγιάς), ο οποίος θα μεταφέρει τους επισκέπτες κατευθείαν από τη στάθμη του 
Περιπάτου στο επίπεδο του βράχου και θα αποτελεί μία σύγχρονη κατασκευή υψηλών τεχνικών και 
αισθητικών προδιαγραφών, αντάξια των παγκόσμιας εμβέλειας των μνημείων του βράχου. Το σημαντικό 
βασικό πλεονέκτημα της λύσης αυτής είναι η σημαντικά μεγαλύτερη ταχύτητα εξυπηρέτησης των ΑμεΑ, 
αφού δε θα απαιτείται πλέον μεταφορά τους με μεταφορική πλατφόρμα στην στάθμη της βάσης του 
ανελκυστήρα, χωρίς παραχωρήσεις ως προς τα ζητήματα προσαρμογής στο υπάρχον ανάγλυφο. Η λύση 
έγινε καταρχήν αποδεκτή, αλλά έπρεπε να εξεταστεί η εφικτότητά της με τη διενέργεια ανασκαφικών 
τομών από την ΕΦΑΠΑ στην περιοχή του πρανούς μεταξύ Περιπάτου και πλατώματος ανελκυστήρα και 
από έρευνα αγοράς για τέτοια συστήματα ανελκυστήρων. Από τις τρεις δοκιμαστικές τομές που 
πραγματοποιήθηκαν, σε βάθος μέχρι 1μ. κάτω από τη στάθμη του Περιπάτου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
νεώτερων επιχώσεων κι επομένως εκτιμάται ότι μπορεί να προχωρήσει χωρίς προβλήματα η πρόταση 
για τον ανελκυστήρα μεταβαλλόμενης κλίσης.

Η έρευνα αγοράς (από την ΕΦΑΠΑ σε συνεργασία με την ΔΑΑΜ) επεκτάθηκε σε εταιρείες της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού, που εξειδικεύονται στην κατασκευή τέτοιου τύπου ανελκυστήρων και 
έχουν υλοποιήσει ικανό αριθμό αντίστοιχων έργων.

Η νέα πολιτική ηγεσία, αφού ενημερώθηκε για την πορεία του ζητήματος αντικατάστασης ανελκυστήρα, 
ανέθεσε τον συντονισμό των εργασιών των Υπηρεσιών στην Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων, θέτοντας ως στόχο την υλοποίηση του έργου μέχρι τα τέλη Απριλίου 
2020.  
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Με συνεργασία των συναρμόδιων Υπηρεσιών (ΕΦΑΠΑ, ΔΑΑΜ και ΔΜΕΕΜΠΚ) και με αξιοποίηση 
δεδομένων από την έρευνα αγοράς, συντάχθηκαν οι εν θέματι  τεχνικές προδιαγραφές για την νέα 
προτεινόμενη λύση.  

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

Ο ανελκυστήρας καλύπτει υψομετρική διαφορά 25μ. περίπου από διαμορφωμένο πλάτωμα στη Β. Κλιτύ 
μέχρι την στέψη του αρχαίου Τείχους. 

Οι διαστάσεις το θαλάμου σε κάτοψη είναι 1,00μ.Χ1,50μ., ενώ η ικανότητα μεταφοράς είναι 600κιλά ή 
5 άτομα. Οι διαστάσεις του θαλάμου επιτρέπουν τη μεταφορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου και 3 όρθιων 
επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του χειριστή. Η είσοδος και έξοδος των επιβατών γίνεται από δύο 
ανασυρόμενες θύρες πλάτους 93εκ. στις απέναντι στενές πλευρές του θαλάμου, οι οποίες είναι 
κατασκευασμένες από πυκνό χαλύβδινο πλέγμα, ώστε να εξασφαλίζουν ορατότητα και μειωμένη 
αντίσταση στον άνεμο.

Ο θάλαμος κυλίεται σε ιστό-οδηγό από τριγωνικό δικτύωμα με βάση περίπου 300χιλ. και ύψους περίπου 
400χιλ., είναι αυτοκινούμενος με οδοντωτό κανόνα και γρανάζι και η εγκατάσταση διαθέτει σύστημα 
ασφαλούς επιστροφής στη βάση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, με χειριστή. Ο ιστός είναι 
κεκλιμένος με κλίση 78ο, για να ακολουθεί την κλίση του βράχου, και στηρίζεται περίπου ανά 5μ. στο 
τοιχίο και στον βράχο. Ο μηχανισμός κίνησης και τα κυκλώματα ελέγχου είναι στερεωμένα στο φορέα 
του θαλάμου και ακολουθούν την κίνησή του. Δεν υπάρχει μηχανοστάσιο, παρά μόνο ένα κουβούκλιο-
σταθμός (ανοιχτό από επάνω) στην κάτω στάση. 

Η ταχύτητα κίνησης του θαλάμου είναι 0,43m/s, που σημαίνει ότι η διαδρομή των 25μ. κλύπτεται σε 
περίπου 1 λεπτό.

Ο ανελκυστήρας κατασκευάστηκε από την ιταλική εταιρεία CIMAR Ponteggi S.p.A. για τη σουηδική 
εταιρεία ALIMAK AB και λειτουργεί με ηλεκτροκινητήρα 4kW.

Για την πρόσβαση των ΑμεΑ από το επίπεδο του περιπάτου στην βάση του ανελκυστήρα 
εγκαταστάθηκε αναβατόριο κλίμακας με πλατφόρμα βαρέως τύπου HIRO LIFT, που καλύπτει 
υψομετρική διαφορά της τάξης των 5μ.  

Για την έξοδο από τον ανελκυστήρα στο επίπεδο της στέψης του αρχαίου τείχους, κατασκευάστηκε 
μεταλλική εξέδρα σε πρόβολο, πλάτους περίπου 1,50μ., η οποία συνεχίζει στο εσωτερικό του τείχους 
σαν ράμπα μικρής κλίσης για την πρόσβαση των ΑμεΑ στην πλατεία ΒΔ του Ερεχθείου. Η εξέδρα 
προβάλει από τείχος κατά περίπου 2,50 μ. Ο φέρον οργανισμός διαμορφώνεται από χαλύβδινες δοκούς 
διατομής διπλού Τ, που θεμελιώνονται σε βάθρα σκυροδέματος τοποθετημένα πίσω από το αρχαίο 
τείχος. Το δάπεδο αποτελείται από ξύλινο πέτσωμα και τα πλευρικά κιγκλιδώματα είναι μεταλλικά. 
Εσωτερικά κατά μήκος των κιγκλιδωμάτων, έχουν τοποθετηθεί ανοξείδωτοι χειρολισθήρες αφήνοντας 
καθαρό πλάτος κίνησης στην εξέδρα 1,24μ.

 

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζει η υφιστάμενη εγκατάσταση, η οποία άλλωστε είχε προσωρινό 
χαρακτήρα είναι:

- ανεπαρκείς διαστάσεις για τη μεταφορά φορείου,

- έχει εργοταξιακό χαρακτήρα και δεν καλύπτει τις απαιτήσεις αισθητικής για εγκαταστάσεις στον 
περιβάλλοντα χώρο μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, όπως είναι η Ακρόπολη των Αθηνών,

- κραδασμοί και θόρυβος κατά τη λειτουργία, που καθιστούν δυσάρεστη την εμπειρία χρήσης του 
αναβατορίου από τους επιβάτες,
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- μεγάλος χρόνος ανόδου, εξαιτίας της ανάγκης χρήσης δύο συστημάτων μεταφοράς (αναβατορίου και 
μεταφορικής πλατφόρμας κλίμακας) 

- απασχόληση μεγάλου αριθμού προσωπικού για την άνοδο ΑμεΑ, καθότι απαιτείται συνοδός 
χειριστής και για τα δύο συστήματα μεταφοράς,

- συχνές βλάβες και δυσκολία και καθυστερήσεις στην αποκατάστασή τους.

4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΝΕΚΛΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο νέος ανελκυστήρας θα τοποθετηθεί στην περιοχή που βρίσκεται ο υπάρχων. Ο σταθμός βάσης θα 
βρίσκεται στο επίπεδο του Περιπάτου στην βάση του πρανούς μεταξύ του σταθμού βάσης του 
υπάρχοντος αναβατορίου και του Περιπάτου.

Ο τύπος του ανελκυστήρα θα είναι μεταβλητής κλίσης, δηλαδή ανελκυστήρας πλαγιάς, ο οποίος θα 
ακολουθεί περίπου την πορεία του υπάρχοντος αναβατορίου στον τοίχο και θα μεταβάλλει 
κατεύθυνση στην περιοχή της θέσης του σταθμού βάσης του υπάρχοντος ώστε να διατρέχει το 
πρανές και να φθάνει στο επίπεδο της διαδρομής των επισκεπτών, από όπου θα παραλαμβάνει τους 
επιβάτες.

4.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανελκυστήρας θα ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο για ανελκυστήρες ΕΝ 81-22καθώς και το 
ευρωπαϊκό πρότυπο για τους ανελκυστήρες για ΑμεΑΕΝ 81-70.

Γενικές πληροφορίες συστήματος

Στάσεις 2
Είσοδοι 2-αντίθετες
Ωφέλιμο φορτίο 1000Kg
Απαιτήσεις θαλάμου (διαστάσεις) Μεταφορά 1 φορείου με συνοδό ή μεταφορά 2 

αμαξιδίων ΑμεΑ με 1 συνοδό ανά αμαξίδιο 
Ταχύτητα 0,6m/s – 0,8m/s
Διαδρομή – όδευση Μεταβλητής κλίσης
Μηχανοστάσιο, Φρέαρ Η θέση του και οι διαστάσεις του να είναι τέτοιες 

ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή επέμβαση 
στον χώρο (εκσκαφές, οπτική όχληση)

Λειτουργία Αυτόματη

Επιμέρους στοιχεία συστήματος

Α. Φορέας

1. Όλα τα μεταλλικά μέρη του φορέα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ για μέγιστη προστασία 
απέναντι στην οξείδωση

2. Όλα τα στηρίγματα θα είναι κατασκευασμένα από ατσάλι
3. Θα διαθέτει ανθεκτική προστασία από τους παράγοντες περιβάλλοντος, για όλα τα μέρη της 

κατασκευής, με πιστοποιημένη διάρκεια ζωής.
4. Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε τοποθέτηση στηρίγματος επί του αρχαίου τείχους (περίπου 7μ 

κάτω από το ανώτερο σημείο της διαδρομής του ανελκυστήρα)
5. Στηρίγματα επί του τοιχίου του Μπαλάνου και του βράχου δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν 

μεγαλύτερα φορτία από αυτά της τάξης μεγέθους που προκύπτουν από τη λειτουργία του 
υφιστάμενου αναβατορίου.
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6. Εάν απαιτηθούν ενισχύσεις στον τοίχο του Μπαλάνου, αυτές θα αφορούν στις περιοχές των 
στηρίξεων του φορέα (τοπικές – σημειακές) και θα γίνουν με ευθύνη και φροντίδα του 
αναδόχου.

7. Η βασική έδραση του συστήματος του ανελκυστήρα θα γίνει στον σταθμό στην περιοχή του 
σταθμού βάσης.

8. Ο σχεδιασμός έναντι κανονιστικών δράσεων των διατάξεων θεμελίωσης ή/και αγκύρωσης 
(στηρίξεων) του φορέα του ανελκυστήρα θα λάβει υπόψη την φέρουσα ικανότητα του βράχου 
και του τοιχίου Μπαλάνου.

Β. Θάλαμος

1. Ο θάλαμος θα είναι βαρέως τύπου για χρήση από το κοινό αποτελούμενος από ανοξείδωτο 
πλαίσιο, ενδεικτικών εσωτερικών διαστάσεων Μήκος= 2.20 μ, Πλάτος= 1.40μ, Ύψος=2.20μ.

2. Το δάπεδο θα είναι αντιολισθητικό.
3. Ο θάλαμος θα έχει χειρολισθήρες στα περιμετρικά τοιχώματα και τουλάχιστον δύο (2) 

αναδιπλούμενα καθίσματα.
4. Θα περιλαμβάνονται: σύστημα απεγκλωβισμού, έλεγχος βάρους φορτίου, έξοδος κινδύνου και 

τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης.
5. Θα περιλαμβάνεται σύστημα εξαερισμού και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κλιματισμού, καθώς 

και θερμομόνωση των τοιχωμάτων.
6. Κομβιοδόχος θαλάμου. Θα περιλαμβάνει:

 Ηχητική συσκευή υπερφόρτωσης
 Αυτόματο φωτισμό
 Κουμπί συναγερμού
 Κουμπί ελευθέρωσης πόρτας

7. Κομβιοδόχος ορόφου. Θα περιλαμβάνει:
 Ένδειξη κατειλημμένου
 Κουμπί κλήσης
 Ηλεκτρονική ένδειξη θέσης καμπίνας στο ισόγειο

8. Επένδυση τοιχωμάτων. 
Τα κρύσταλλα θα περιοριστούν στις πλευρές όπου υπάρχει θέαση και θα είναι ασφαλείας. Στις 
άλλες πλευρές (πλάτη και οροφή) θα προτιμηθούν ελαφρύτερα υλικά κάλυψης. Η απόχρωση 
των εξωτερικών επιφανειών τους θα είναι παρεμφερής με τις αποχρώσεις του περιβάλλοντος 
χώρου τειχών, βράχου, τοιχίου Μπαλάνου. Ο σχεδιασμός και τα υλικά θα αποτελέσουν 
αντικείμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης.Όπου δεν υπάρχει κρύσταλλο, η απόχρωση των 
εξωτερικών επιφανειών του θαλάμου θα είναι παρεμφερής με τις αποχρώσεις του περιβάλλοντος 
χώρου τειχών, βράχου, τοίχου Μπαλάνου. 

9. Φωτισμός
Ο φωτισμός της καμπίνας θα γίνει με σποτ LED

10. Πόρτες θαλάμου
 Οι πόρτες του θαλάμου θα είναι δύο (2) 
 Καθαρό άνοιγμα πόρτας 0.9μ- 1.20μ χ 2,00μ (το τελικό πλάτος του ανοίγματος θα 

εξαρτηθεί από το πλάτος της εξέδρας στο σταθμό τερματισμού, ώστε να εξυπηρετείται η 
στροφή φορείου) 

 Θα είναι αυτόματες τηλεσκοπικές 
 Ο σχεδιασμός και τα υλικά τους θα αποτελέσουν αντικείμενο της αρχιτεκτονικής 

μελέτης.
11. Πόρτες ορόφων

 Οι πόρτες των ορόφων θα είναι τρεις (3), μία είσοδος και μία έξοδος στο σταθμό βάσης 
(αντίθετες), για αποφυγή συνωστισμού, και μία (1) είσοδος/έξοδος στον σταθμό 
τερματισμού.
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 Καθαρό άνοιγμα πόρτας 0.9μ- 1.20μ χ 2,00μ (το τελικό πλάτος του ανοίγματος θα 
εξαρτηθεί από το πλάτος της εξέδρας στο σταθμό τερματισμού, ώστε να εξυπηρετείται η 
στροφή φορείου) 

 Θα είναι αυτόματες τηλεσκοπικές
 Ο σχεδιασμός και τα υλικά τους θα αποτελέσουν αντικείμενο της αρχιτεκτονικής 

μελέτης.

4.3. ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ

Τα συνοδά έργα που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Εκσκαφή για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα κατασκευασθούν το 
μηχανοστάσιο και το φρέαρ του ανελκυστήρα.

2. Εργασίες εξασφάλισης παροχής ρεύματος στον χώρο του έργου. 
3. Κατασκευή χώρων μηχανοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα με τις αντιστηρίξεις πρανών 

που απαιτούνται.
4. Διαμόρφωση χώρων εισόδου και εξόδου στον σταθμό βάσης του ανελκυστήρα με τη 

σχετική φυτοτεχνική μελέτη.
5. Διαμόρφωση πλατώματος υποδοχής στην στάθμη στέψης του τείχους (άνω στάθμη 

ανελκυστήρα).

4.4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

 Η απόσυρση του παρόντος αναβατορίου καθώς και η μεταφορά του σε χώρο που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία θα γίνει από τον ανάδοχο του έργου με δικά του μέσα και ευθύνη. Το 
κόστος της εργασίας αυτής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην συνολική οικονομική 
προσφορά του αναδόχου.

 Η εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να 
έχει την απαραίτητη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή αντίστοιχων έργων.

 Η εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να 
συντάξει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλες τις απαιτούμενες μελέτες (μηχανολογικές, 
στατικές, αρχιτεκτονικές κ.λ.π.) των συνοδών έργων που κρίνονται απαραίτητα για την 
εγκατάσταση του συστήματος, την υλοποίηση των οποίων  θα αναλάβει η ίδια με την 
επίβλεψη της Υπηρεσίας. Επίσης, η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την εκτέλεση των 
εργασιών στήριξης της κατασκευής στο τοιχίο του Μπαλάνου.

 Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, δωρεάν ανταλλακτικά 
και υποστήριξη λειτουργίας (σέρβις) για δύο (2) χρόνια.  

 Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παρέχει για δέκα (10) χρόνια τα απαιτούμενα 
ανταλλακτικά (έναντι τιμήματος) για την αδιάλειπτη λειτουργία του ανελκυστήρα.

 Παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού να επεκτείνει την περίοδο παροχής 
υποστήριξης λειτουργίας (σέρβις) και ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια με σύναψη 
σχετικής σύμβασης.

 Σε περίπτωση βλάβης ή έλλειψης ανταλλακτικού η εταιρεία υποχρεούται να θέτει σε 
λειτουργία τον ανελκυστήρα εντός τριών (3) ωρών.

 Απαιτείται χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας του ανελκυστήρα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.

Η Υπηρεσία θα αναλάβει:

1. να διεξάγει τις απαραίτητες ανασκαφές ώστε να εξασφαλισθούν οι χώροι που απαιτούνται για την 
κατασκευή των οικοδομικών έργων. 
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2. να υλοποιήσει τις απαιτούμενες εργασίες υποδομής για την ηλεκτροδότηση του χώρου του 
εργοταξίου αλλά και του ίδιου του ανελκυστήρα.

3. να  παρέχει την χρήση του γερανού της Ακρόπολης για την ανύψωση τμημάτων του ανελκυστήρα, 
στην περίπτωση που ζητηθεί, από το εργοτάξιο στην ανατολική κλιτύ στον χώρο της Ακρόπολης.

5. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΑΜ

Η ΔΑΑΜ είναι σύμφωνη με την πρόταση εγκατάστασης ανελκυστήρα πλαγιάς από το επίπεδο του 
Περιπάτου μέχρι το επίπεδο των μνημείων του βράχου σε αντικατάσταση του υφιστάμενου αναβατορίου 
για τους εξής λόγους:

- Η θέση ανόδου στο βράχο έχει επιλεχθεί ήδη από το 2004, και εγκριθεί ως η καταλληλότερη 
μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων που είχαν εξεταστεί. Βασικό κριτήριο επιλογής ήταν η 
μικρότερη δυνατή παρέμβαση στον αρχαιολογικό χώρο και τα μνημεία του από την όδευση και 
τη θέση άφιξης του αναβατορίου. 

- Ο νέος ανελκυστήρας υψηλών προδιαγραφών θα ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές 
ανάγκες του χώρου για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης των ΑμεΑ και φορείου, 
εξασφαλίζοντας σύντομη, άνετη και ασφαλή μετακίνηση των επισκεπτών.  Η νέα πρόταση για 
είσοδο στη στάθμη του Περιπάτου μειώνει το συνολικό χρόνο ανόδου/καθόδου, λόγω 
κατάργησης της μεταφορικής πλατφόρμας κλίμακας.

- Η εγκατάσταση θα εντάσσεται όσο το δυνατόν καλύτερα στο αρχαιολογικό περιβάλλον, καθότι 
θα προσαρμόζεται στις κλίσεις του τείχους, βράχου, τοιχίου Μπαλάνου και του πρανούς.

- Θα μειωθεί σημαντικά το επίπεδο θορύβου που προκαλείται από τη χρήση του ανελκυστήρα. 

- Η αισθητική το θαλάμου θα είναι υψηλού επιπέδου, αντάξια των μνημείων της Ακροπόλεως.

- Η νέα εγκατάσταση δεν θα προκαλέσει καμία βλάβη σε αρχαία μνημεία. Οι όποιες στηρίξεις θα 
γίνουν στη βάση του πρανούς και σε μικρότερο βαθμό στο τοιχίο του Μπαλάνου και το βράχο.

Κατόπιν των παραπάνω η ΔΑΑΜ εισηγείται της έγκριση των προδιαγραφών, της θέσης και των 
συνοδών έργων με τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

1. Οι τελικές φορτίσεις που μπορεί να αναλάβουν το τοιχίο Μπαλάνου και ο βράχος από τη στήριξη 
της νέα εγκατάσταση να προσδιοριστούν από γεωτεχνική μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας να 
προσδιοριστούν και τυχόν μέτρα που θα απαιτηθούν για την εξασφάλιση της ευστάθειας Τοιχίου-
βράχου, αλλά και μέτρα για την τοπική ενίσχυση των σημείων στήριξης, εφόσον απαιτηθεί.  

2. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο για τα συνοδά έργα, γίνουν υπό τις κατευθύνσεις 
και την εποπτεία των συναρμόδιων Υπηρεσιών και να κατατεθούν αρμοδίως προς έγκριση.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

Δημοσθένης Σβολόπουλος



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΡΚΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
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