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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παλιά πόλη της Ρόδου περιλαμβάνει κτίρια των διαδοχικών ιστορικών περιόδων της 
εξέλιξης της, με βασικό χαρακτηριστικό τις φέρουσες τοιχοποιίες από λαξευτή λιθοδομή. To 
χαρακτηριστικό δομικό υλικό για την περιοχή είναι ο καστανοκίτρινος ασβεστόλιθος, γνωστός 
ως πωρόλιθος.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια των 24 αιώνων της ιστορίας της, η θέση της πόλης της Ρόδου υπήρξε 
τόπος συνάντησης πολιτισμών, λόγω της θέσης της ως σταυροδρόμι της Μέσης Ανατολής, 
Μικράς Ασίας, Αφρικής και Δύσης. Το γεγονός ότι κατακτήθηκε και επηρεάστηκε από 
διάφορους λαούς με διαφορετικό πολιτισμό και παραδόσεις, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
μιας πολυμορφίας τόσο στον πολεοδομικό ιστό, όσο και στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και 
της οικοδομικής, η οποία είναι εμφανής σε όλη της την έκταση ακόμα και σήμερα. 

Η πολεοδομική εξέλιξη χωρίζεται σε 6 μεγάλες κατηγορίες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
ιστορικές περιόδους: 

1. Ελληνιστική ή Ιπποδάμεια 408 π.Χ. – 515 μ.Χ.
2. Βυζαντινή 516 μ.Χ. – 1309 μ.Χ.
3. Ιπποτική 1309 μ.Χ. – 1522 μ.Χ.
4. Οθωμανική 1522 μ.Χ. – 1912 μ.Χ.
5. Ιταλική 1912 μ.Χ. – 1945 μ.Χ.
6. Νεότερη 1947 μ.Χ. – σήμερα

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η 4η Ιστορική περίοδος της Τουρκοκρατίας 
(Οθωμανική), τα κτίρια της οποία εξετάζονται εκτενέστερα. 

1.1 Περίοδος Τουρκοκρατίας (1522 μ.Χ. – 1912 μ.Χ.) 

Η κατάληψη της ιπποτικής πρωτεύουσας από τους Οθωμανούς το 1522 και η ενσωμάτωσή 
της στη μεγάλη οθωμανική αυτοκρατορία, καθόρισε αποφασιστικά την περαιτέρω εξέλιξη της 
πόλης και των κατασκευών που περιλάμβανε1. 

Η βυζαντινή οχύρωση της Ρόδου χώριζε την πόλη σε τρία μέρη: την Ακρόπολη (αργότερα 
Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου), το Κολλάκιο (άνω πόλη) και το μπούργκο (κάτω πόλη). 
Μπροστά από το κυρίως τείχος με τους πύργους του υπήρχε προτείχισμα και τάφρος. Τμήματα 
αυτής της οχύρωσης σώζονται σήμερα ενσωματωμένα σε μεταγενέστερα κτίσματα, κυρίως 
στην περιοχή του Κολλάκιου. 

1 Χ. Παπαχριστοδούλου, Ιστορία της Ρόδου από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ενσωμάτωση της 
Δωδεκανήσου (1948), έκδοση Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1972, σελ. 399 
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Το εσωτερικό τείχος του Κολλάκιου κατεδαφίζεται τον 17ο αιώνα, όταν η πόλη δεν 
απειλείται πλέον από εχθρούς. Στο κέντρο της πόλης και στη σημερινή οδό Σωκράτους, 
δημιουργείται το παζάρι, , ενώ η υπόλοιπη πόλη χωρίζεται στην Τουρκική συνοικία στο 
Κολλάκιο και την Οβριακή στα ανατολικά. Οι ορθόδοξοι κάτοικοι εκδιώχνονται από την εντός 
των τειχών πόλη και δημιουργούν τις συνοικίες τους σε ακτινωτή διάταξη γύρω από το κάστρο, 
πάνω στα ερείπια των μεσαιωνικών προαστίων ή χωριών. Έτσι, σχηματίζονται οι ορθόδοξες 
συνοικίες ,τα «Μαράσια», οι οποίες κτίστηκαν γύρω τις παλιές εκκλησίες σε μια λωρίδα γης 
που δόθηκε για το σκοπό αυτό. Τα Μαράσια οργανώθηκαν κατά μήκος ενός δρόμου με κέντρο 
την εκκλησία και μερικές παρόδους, τα σοκάκια, στα πλάγια. Οι ενδιάμεσες στους 
συνοικισμούς εκτάσεις δόθηκαν στους Οθωμανούς για καλλιέργεια. Αργότερα φτιάχνεται το 
Νιοχώρι, το μοναδικό βόρειο προάστιο. 

Στην πρώτη περίοδο2 (16ο αιώνα) οι Τούρκοι επιδίδονται σε ελάχιστες επεμβάσεις, κυρίως 
συντήρησης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις δικές τους 
ανάγκες και έθιμα. Οι ορθόδοξες εκκλησίες μετατρέπονται σε τζαμιά αφού διαμορφωθούν 
εσωτερικά, ενώ κατασκευάζονται και νέα εντός της τειχισμένης πόλης. Το νοσοκομείο των 
ιπποτών γίνεται στρατώνας και το παλάτι φυλακές. Στον ιδιωτικό τομέα, στα ιπποτικά σπίτια 
προστίθενται σαχνισιά και καφασωτά, καθώς και τόξα για να συγκρατούν τις νέες κατασκευές. 

Στη δεύτερη περίοδο3 (17ος–μέσα 19ου αιώνα) κατασκευάζονται νέα τζαμιά με επιβλητικούς 
θόλους και μιναρέδες, βιβλιοθήκη, λουτρά και τα χαρακτηριστικά εσωστρεφή τουρκικά σπίτια. 

Η τρίτη περίοδος χαρακτηρίζεται από την κατασκευή των μεγάλων τζαμιών Σουλεϊμάν και 
Ιμπραήμ Πασά, ενώ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα εμφανίζεται ο νεοκλασικός ρυθμός με 
χαρακτηριστικά το μουσουλμανικό σχολείο4 και το σπίτι της οδού Πυθαγόρα. 

Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ήταν καταστροφικό για τα μνημεία της μεσαιωνικής πόλης. 
Σημαντικό γεγονός ο σεισμός του 1856 που κατάστρεψε μεγάλο μέρος της πόλης που σε 
συνδυασμό με την έκρηξη της πυρίτιδας στα υπόγεια του καμπαναριού του Αγίου Ιωάννη του 
Κολλακίου ολοκλήρωσαν την καταστροφή5. Η ισχυρή σεισμική ακολουθία του τέλους του 19ου 
αιώνα και κυρίως ο σεισμός του 1863, είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του πύργου 
Naillac στον ανατολικό μόλο του λιμανιού. 

2 Μ.-Α. Γιαννιού, Πολεοδομικές επεμβάσεις στην πόλη της Ρόδου (1912 – 1950), Από την Ιταλοκρατία στην 
Ενσωμάτωση, ερευνητική εργασία στο τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2000, 
σελ. 32 
3 Μ.-Α. Γιαννιού, Πολεοδομικές επεμβάσεις στην πόλη της Ρόδου (1912 – 1950), Από την Ιταλοκρατία στην 
Ενσωμάτωση, ερευνητική εργασία στο τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2000., 
σελ. 33 
4 Το οποίο κτίστηκε πάνω στα ερείπια της γοτθικής εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη, του Τάγματος των Ιωαννιτών 
Ιπποτών. 
5 Η έκρηξη προκλήθηκε από ανάφλεξη ξεχασμένης πυρίτιδας στα υπόγεια της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του 
Κολλακίου λόγω κεραυνού που χτύπησε το καμπαναριό. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που αφάνισε στην 
κυριολεξία το κέντρο της ιπποτικής πόλης σε ακτίνα 300m περίπου και κατάστρεψε εκ βάθρων το ναό. 
Αναφορές επισημαίνουν ότι κομμάτια που εκτοξεύθηκαν κατά την έκρηξη βρέθηκαν στην περιοχή των 
Κρητικών. 
Μ. Gehlhoff-Βολανάκη, Ο σεισμός και η έκρηξη της πυρίτιδας στη Ρόδο το έτος 1856 κατά τον Hedenborg, Ο 
Δρόμος, τεύχος 13-14, Ρόδος 1982, σελ. 52-59 
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Εικόνα 1. Το λιμάνι της Ρόδου με τον πύργο Naillac στις αρχές του 19ου αι. 6 

Η πόλη έχει εκτεταμένες βομβαρδισμένες περιοχές του Β ’Παγκοσμίου Πολέμου στις οποίες 
δεν έχει γίνει συστηματική αποκατάσταση των ερειπωμένων κτισμάτων, ενώ περίπου 300 
ακίνητα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και κατά διαχείριση στο Ταμείο Αρχαιολογικών 
Πόρων του ΥΠΠΟΑ. Σημειώνεται ότι αρκετά από αυτά βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση 
διατήρησης. 

1.2 Γενική περιγραφή τυπολογίας κτιρίων της Παλιάς Πόλης της Ρόδου 

Τα απλά κτίσματα που συναντώνται στις περιοχές με χρήση κατοικίας και στους εμπορικούς 
άξονες της πόλης προήλθαν από την εξέλιξη των μεσαιωνικών τύπων και κατασκευαστικών 
μεθόδων. Τα κτίρια αυτά εντάσσονται στις ακόλουθες τρείς κατηγορίες. 

- Διώροφα λιθόκτιστα κτίρια με θολοδομία στο ισόγειο, λίθινους φέροντες τοίχους  και
ξύλινα φέροντα  οριζόντια δώματα. Η αρχική κατασκευή τους συνήθως ανάγεται στην ιπποτική 
περίοδο (1309-1522 μ.Χ.) και έχουν δεχτεί εκτεταμένες επεμβάσεις ή ανακατασκευή του 
ορόφου. 

- Κτίρια (κυρίως διώροφα) με λίθινους φέροντες τοίχους, ξύλινα φέροντα πατώματα και
οριζόντια δώματα, η κατασκευή των οποίων συνήθως ανάγεται στην περίοδο της 
Τουρκοκρατίας (1523-1912μ.Χ.) . Στο τέλος του 18ου εμφανίζεται και ο χαρακτηριστικός τύπος 
των Οθωμανικών αρχοντικών των Βαλκανίων, με λίθινους φέροντες τοίχους στο ισόγειο και 
λίθινους ή ξυλόπηκτους φέροντες τοίχους στον όροφο και ξύλινα οριζόντια δώματα. 

- Διώροφα κτίρια Νεοκλασικού τύπου (μετά το 1912μ.Χ), με λίθινους φέροντες τοίχους,
ξύλινα φέροντα πατώματα και ξύλινες δίριχτες η τετράριχτες στέγες. 

1.3 Η τυπολογία των κτιρίων της περιόδου της Τουρκοκρατίας 

Μαΐλλης, Σκανδαλίδης, Τσαλαχούρης, 20026 
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Από τις παραπάνω τυπολογίες, επιλέχθηκε προς περαιτέρω διερεύνηση εκείνη στην οποία 
ανήκει σημαντικό ποσοστό των υφιστάμενων κτιρίων της παλιάς πόλης, έχουν δεχθεί τις 
λιγότερες νεότερες επεμβάσεις-ανακατασκευές, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι η σεισμική 
συμπεριφορά ακολουθεί το αρχικό δομικό σύστημα. Η τυπολογία αυτή αντιστοιχεί στην 
περίοδο της Τουρκοκρατίας, τα κτίσματα της οποίας διατηρούν μεγαλύτερο ποσοστό της 
αρχικής αρχιτεκτονικής τους.  

Καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της κατοικίας ήταν η μουσουλμανική 
παράδοση και η θρησκεία που επηρέαζε σημαντικά την καθημερινότητα των Οθωμανών. Για 
παράδειγμα, η εσωστρέφεια της κατοικίας και η παραμονή των γυναικών στο σπίτι οδήγησαν 
στην κατάργηση σημαντικού ποσοστού παραθύρων της πρώην ιπποτικής κατοικίας στο 
ισόγειο, της δημιουργίας ψηλής περιφράξεως στις περιπτώσεις κατοικιών με αυλή προς το 
δρόμο και προσθήκης καφασωτών και σαχνισιών. 

Εικόνα 2. Φωτογραφίες στα τέλη του 19ου αιώνα στο κέντρο της τειχισμένης πόλης, La cité de 
Rhodes, Architecture civile et religieuse. 

Τα ιπποτικά σπίτια που ξαναχρησιμοποιήθηκαν, είχαν άμεση πρόσβαση από το δρόμο, αλλά 
υπήρχαν και σπίτια με είσοδο από την αυλή. Και στις δύο περιπτώσεις, κυριαρχούσε η 
προσπάθεια διαχωρισμού του εσωτερικού από το εξωτερικό. 

Οι κατοικίες ήταν διώροφα κτίρια με κάτοψη που πλησίαζε γεωμετρικά τη μορφή Γ. Το 
ισόγειο που ήταν ενιαίος χώρος, εξασφάλιζε τη σύνδεση του κτιρίου με τον εξωτερικό χώρο, 
ενώ ο όροφος αποτελούσε το σημαντικό κομμάτι του σπιτιού και χρησιμοποιούνταν ως χώρος 
κατοικίας, το ονομαζόμενο «ανώι». Παράλληλα, το ισόγειο λειτουργούσε και ως αποθήκη και 
στάβλος.  

Η εσωτερική αυλή περιβαλλόταν από ψηλό μαντρότοιχο από τις δύο πλευρές για 
εξασφάλιση της ιδιωτικότητας. Ένα είδος διαδρόμου-περάσματος στο ισόγειο οδηγούσε σε ένα 
χώρο θερινής διαμονής, μια ανοικτή στοά με τοξωτά πλατιά ανοίγματα, στον οποίον είχαν θέα 
οι αποθήκες και ο στάβλος. Μια ξύλινη σκάλα κατέληγε στον εξώστη του ορόφου, όπου 
ανοίγονταν οι πόρτες των υπνοδωματίων. Ο όροφος οργανωνόταν με βάση δύο στοιχεία, το 
σουφά που αποτελούσε τον κύριο χώρο υποδοχής και τα ευρύχωρα δωμάτια και τις αίθουσες 
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φιλοξενίας. Το τμήμα της εισόδου του κτιρίου που επικοινωνούσε με το δρόμο πολλές φορές 
φαίνεται να λειτουργούσε σαν ανεξάρτητο χώρο αποκομμένο από την κυρίως κατοικία7. 

Εικόνα 3. Κάτοψη Ισογείου και Α ορόφου αρχοντικού της οδού Ιεροκλέους8.  

Εικόνα 4. Εξωτερική άποψη αρχοντικού της οδού Ιεροκλέους μετά τις εργασίες αποκατάστασης. 

Η κατοικία χωριζόταν σε δύο μέρη, το χεραμλίκ (heramlic), οι ιδιαίτεροι χώροι της 
οικογένειας, και το σελαμλίκ (selamlic)9, οι χώροι ανάπαυσης, φαγητού, ύπνου και υποδοχής. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν τα σαχνισιά με τα χρωματιστά τζαμιλίκια καλυμμένα από 
ξύλινα καφασωτά που επέτρεπαν στις γυναίκες να παρακολουθούν τα δρώμενα 
προστατευμένες από τα αδιάκριτα βλέμματα. Στη διάρθρωση της τούρκικης οικίας απαραίτητη 

7 Δημήτρης Φιλιππίδης, Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τόμος 3: Δωδεκάνησα-Κρήτη, Εκδόσεις 
Μέλισσα, Αθήνα 1990, σελ. 206-208 
8 Αρχιτεκτονική Μελέτη Γ.Ντέλλα και Μ.Ζερλέντη 
9 χεραμλίκ είναι τα διαμερίσματα ή το δωμάτιο των γυναικών, ενώ το σεραμλίκ ο χώρος υποδοχής και διαμονής 
των ανδρών στην τούρκικη οικία 
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ήταν η ύπαρξη του χαμάμ10, του λουτρού της οικογένειας, που τοποθετούταν στο χώρο του 
χεραμλίκ και της εστίας για τη θέρμανση του χώρου. 

 

 
Εικόνα 5. Εξωτερική επιφάνεια θόλου αίθουσας χαμάμ. 

 
Το ισόγειο είχε ύψος 4,50μ-5,50μ. και περιορισμένο αριθμό ανοιγμάτων που βρίσκονταν σε 

μεγάλη απόσταση από το δάπεδο. Τα ανοίγματα καλύπτονταν με ξύλινες ή μεταλλικές γρίλιες 
για την επίτευξη ασφάλειας και εσωστρέφειας και προστατεύονταν με τον τουρά, ένα συνεχές 
ξύλινο στέγαστρο στη στάθμη μεταξύ των φεγγιτών και παραθύρων. Ο όροφος δεν ξεπερνούσε 
τα 4,50μ. και αντίθετα με το ισόγειο, η όψη του διαρθρωνόταν από περισσότερα ανοίγματα σε 
μικρές αποστάσεις μεταξύ τους διατεταγμένα σε δύο σειρές, με την πάνω σειρά πάντα να 
αποτελείται από μικρότερα παράθυρα, φεγγίτες με τοξωτά υπέρθυρα, σταθερά κουφώματα και 
χρωματιστά υαλοστάσια. Η όλη κατασκευή προφανώς μεταφέρει σε πέτρα τη λύση των λεπτών 
ξύλινων τοίχων και των τσατμάδων των σπιτιών της Ανατολής.  

Σε γενικές γραμμές, οι νέες κατοικίες των Οθωμανών διατήρησαν την κατασκευαστική 
τεχνική και δομή των κτισμάτων της ιπποτοκρατίας. Οι οικίες παρέμειναν λιθόκτιστες, με 
εμφανή ισόδομη λιθοδομή στον όροφο και με μια φαρδιά λωρίδα κουρασάνι περιμετρικά στο 
δώμα για την προστασία από την υγρασία. 

Συνοψίζοντας, επομένως, τα κτίρια της Τουρκοκρατίας είναι κατά κύριο λόγο διώροφα 
κτίρια με λίθινους φέροντες τοίχους με κύριο συστατικό τον ροδίτικο πωρόλιθο, ενισχυμένο 
με ξύλινα στοιχεία κυρίως στον όροφο. Τα μεσοπατώματα (φέροντα πατώματα) και η οριζόντια 
στέγη του δώματος είναι ξύλινα. (16ος-20ος αι.). Επισημαίνεται ότι το διώροφο λιθόκτιστο 
κτίριο με ξύλινη ή θολωτή στέγη μπορεί να ανήκει στις κατασκευαστικές κατηγορίες  Α, ΑΒ 
και Β ανάλογα με τη δομή του κτιρίου.  

 

10 χαμάμ είναι το οθωμανικό λουτρό 
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1.4 Διαμόρφωση και συμπλήρωση των δελτίων πρωτοβάθμιου ελέγχου 
 
Τα ήδη υπάρχοντα φύλλα αξιολόγησης για λιθόκτιστα κτίρια (Κατασκευαστικής 

Κατηγορίας Α)  έπρεπε να τροποποιηθούν και προσαρμοσθούν για να καλύψουν τις ειδικότερες 
ανάγκες και απαιτήσεις ελέγχου των κτισμάτων της Τουρκοκρατίας για την Παλιά Πόλη της 
Ρόδου. 

Λόγω της ειδικής φύσης της εργασίας, η συμπλήρωση του δελτίου κατά την επιτόπια 
αυτοψία πρέπει να γίνεται από δύο ελεγκτές μηχανικούς από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον 
να έχει εμπειρία σε επισκευές και αναστηλώσεις μνημείων, για να αποφευχθεί είτε η 
υποεκτίμηση, είτε η υπερεκτίμηση της κατάστασής του. 

Πριν από την μετάβαση επί τόπου για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου ελέγχου σε ένα 
μνημείο (ιστορικό κτίριο), οι ελεγκτές πρέπει να φροντίσουν να συγκεντρώσουν τις 
περισσότερες δυνατές διαθέσιμες πληροφορίες από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Πολιτισμού 
όπως π.χ. στοιχεία χρονολόγησης, θεσμικό πλαίσιο προστασίας, παλαιότερες μελέτες και 
επεμβάσεις, βασική βιβλιογραφική ενημέρωση. 

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου, θεωρείται σημαντική η ύπαρξη των σχεδίων 
αποτύπωσης (σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κάνουν επί τόπου σκαριφήματα). Επίσης 
είναι σκόπιμο οι ελεγκτές να έχουν εξακριβώσει τα στοιχεία σεισμικότητας της περιοχής και 
τυχόν διαθέσιμα γεωλογικά και ιστορικά στοιχεία. 

Το Δελτίο πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου συνοδεύεται από φύλλα τεκμηρίωσης τα 
οποία συμπληρώνονται επί τόπου με αναλυτικά στοιχεία και παρατηρήσεις που βοηθούν στην 
αιτιολογημένη κατά το δυνατόν αξιολόγηση του κτιρίου. 

Το παρόν τεύχος παρέχει οδηγίες συμπλήρωσης των φύλλων αυτών και του Δελτίου 
πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου. Στα πληροφοριακά παραρτήματα υπάρχουν 
περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα για τα είδη των κτιρίων  αυτής της κατηγορίας 
και για την κατανόηση ορισμένων όρων (κατασκευαστικός τύπος, δομικό σύστημα, βλάβες 
κλπ.). 

Επισημαίνεται ότι η τελική βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κτίριο κατά τον πρωτοβάθμιο 
αυτόν έλεγχο αποτελεί ένα διοικητικό εργαλείο για τον επιτελικό σχεδιασμό και την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων ως προς την ταχύτητα επέμβασης και αντιμετώπισης των μνημείων ανάλογα 
με την τρωτότητά τους . 

Δεν είναι σε καμιά περίπτωση υποκατάστατο για την ολοκληρωμένη επιστημονική 
προσέγγιση και διάγνωση των προβλημάτων του κάθε ξεχωριστού μνημείου, γιατί αυτό απαιτεί 
την εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνών και αναλυτικών μελετών αναστήλωσης. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ   
με οδηγίες συμπλήρωσης  
 

2. ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1  
(ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ) 
 
 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  
 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ/είδη σχεδίων ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - 

ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Τοπογραφική   
Αρχιτεκτονική   
Φέροντος οργανισμού   
Παθολογίας   

Σε περίπτωση που διατίθενται σχέδια αποτύπωσης ή/και μελέτη αποκατάστασης κτιρίου, 
αυτά αναφέρονται αναλυτικά. Γίνεται επίσης χρήση και σχολιασμός των βασικών υπαρχόντων 
σχεδίων που είναι διαθέσιμα για τον έλεγχο και επισυνάπτονται στο δελτίο. 

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Παλαιότερες 

επεμβάσεις  
(οικοδομικές 
φάσεις) 

 

Τελευταία 
επισκευή  

 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
Σύντομη αναφορά στοιχείων για παλαιότερες επεμβάσεις (αλλοιώσεις, επισκευές κλπ.) Να 

σημειώνεται και η σχετική πηγή πληροφοριών (δημοσίευση, παράδοση, παλαιά φωτογραφία ή 
γκραβούρα κλπ.).Σύντομη αναφορά στον χρόνο επισκευής, τις κύριες επεμβάσεις και αν είναι 
γνωστό ποιος την έκανε. 

 
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 
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Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια συντάσσονται επί 
τόπου κατ’ ελάχιστον σκαριφήματα των παρακάτω: 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΕΩΣ/ΩΝ 
 
 
 
 
 
 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ/ΕΣ  
 
 
 
 
 
 

Κατά προτίμηση οι πλέον δηλωτικές των εδαφικών μεταβολών που επηρεάζουν την 
θεμελίωση. 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Στα σκαριφήματα αυτά πρέπει να σημειώνονται έστω και κατά προσέγγιση οι βασικές 
διαστάσεις τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών φερόντων στοιχείων (μήκος, πλάτος, 
ύψος και μέσο πάχος), οι μεταβολές τους, εφόσον υπάρχουν, και τα ανοίγματα. 

Να σημειώνεται εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί ή τεκμηριωθεί από ισχυρές ενδείξεις εάν 
πρόκειται για δίστρωτη ή τρίστρωτη τοιχοποιία. 

Επίσης, εάν είναι προφανείς, να σημειώνονται στα σκαριφήματα οι οικοδομικές φάσεις (πχ 
προσθήκες ή καταργήσεις τοίχων, καθαιρέσεις και ανοικοδομήσεις κλπ.), οι υφιστάμενες 
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βλάβες από προηγούμενους σεισμούς ή άλλα αίτια (δες επόμενα) και οποιεσδήποτε άλλες 
επεμβάσεις παρατηρούνται επί του κτιρίου. 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
Κατά την αυτοψία γίνεται μια γενική φωτογράφηση του κτίσματος που συνοδεύει τα 

σκαριφήματα.  
Φωτογραφίσεις διαφόρων λεπτομερειών γίνονται και για την τεκμηρίωση των υπόλοιπων 

δεδομένων.  
Οι φωτογραφίες υποβάλλονται σε προσάρτημα (ηλεκτρονικά ή έντυπα) με τον αναγκαίο 

υπομνηματισμό.  
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3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 2 
 (ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ)  
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗ (φύλλο τεκμηρίωσης) 
 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
 
 
 
 
 
 

Σε περίπτωση συγκροτήματος κτιρίων σημειώνονται ενδεικτικά και τα έχοντα άμεση 
γειτνίαση με το καταγραφόμενο. 

Σημειώνονται ενδεικτικά οι υψομετρικές διαφορές και οι απορροές του περιβάλλοντος 
χώρου ή άλλα κρίσιμα στοιχεία.  

 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Εφόσον υπάρχει γεωλογικός χάρτης να επισυνάπτεται 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν 
γνωρίζω 

Επιφανειακή θεμελίωση σε χαλαρές επιχωματώσεις  
η προσχώσεις    

Κτισμένο κοντά ή πάνω σε επισφαλές φυσικό ή 
τεχνητό πρανές    

Σε περιοχή με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα    
Σε περιοχή με ιστορικό πλημμυρών    
Παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης     
Γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλλον (άλατα)    
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ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: 
 

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΥ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

επαρκής αρμός*    
ανεπαρκής ή μη συνεχής αρμός    
χωρίς αρμό     

*Το εύρος του αντισεισμικού αρμού αναφέρεται στην ανώτατη στάθμη επαφής μεταξύ 
όμορων κτιρίων και θεωρείται επαρκής 2 εκ.  για 3 μ ύψος και προσαύξηση κατά άλλο 1 εκ. 
ανά 1 μ. πρόσθετου ύψους   

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 
Με άλλο ισόγειο διαφορετικού ύψους ΝΑΙ ΟΧΙ 
Κτίσμα διαφορετικής δυσκαμψίας ΝΑΙ ΟΧΙ 
Με ανομοιογενείς στάθμες ορόφων  ΝΑΙ ΟΧΙ 
Σε επαφή με δυσανάλογα ογκώδη ή ψηλή 

κατασκευή (τείχος, κωδωνοστάσιο, γέφυρα 
κλπ.) 

 
Περιγραφή κινδύνου 
 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΗΓΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ (ΠΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Κ.Λ.Π.) 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΒΛΑΒΩΝ 
Ελεύθερο κείμενο 
 
 
 

Γίνεται αναφορά στα δεδομένα με βάση την σχετική μελέτη, την βιβλιογραφία ή τον φάκελο 
αρχείου του μνημείου, εφόσον είναι διαθέσιμα  

 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ; 
Αν υπάρχει αναφέρονται τα ειδικότερα στοιχεία που προκύπτουν.  
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4. ΦΥΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 3  
(ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ)  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που περιλαμβάνονται στον 

πίνακα παθολογίας του δελτίου προσεισμικού ελέγχου, καταγράφονται οι παρακάτω 
πληροφορίες σχετικά με τις τυπικές μορφές ρηγματώσεων και άλλων βλαβών.  

 
Αξιολόγηση  Γ Β Α 

Κατακόρυφες ρωγμές κατά 
το πάχος του τοίχου με 
«φούσκωμα» της 
τοιχοποιίας 
 

 
 
 

Αμφίπλευρο 
σημαντικό 
φούσκωμα της 
τοιχοποιίας. 

Φούσκωμα 
μικρού εύρους 
χωρίς  την 
εμφάνιση 
εκτεταμένων 
κατακόρυφων 
ρηγματώσεων. 

Δεν 
υπάρχουν. 

Ρωγμές αποκόλλησης 
εγκάρσιων τοίχων  
 

 
 
 
 

Παρατηρείται  
αποκόλληση-
αποσύνδεση 
εγκάρσιων τοιχών. 
Διαμπερείς ρωγμές. 

Μικρού μήκους 
και εύρους 
ρωγμές. Δεν 
είναι διαμπερείς. 

Δεν 
υπάρχουν. 

Οριζόντιες ρωγμές είτε 
στη βάση του τοίχου είτε 
στη βάση πεσσών, είτε 
άνωθεν ανοιγμάτων (εκτός 
επιπέδου κάμψη) 

Ανεξάρτητα από 
εύρος 

Χ Δεν 
υπάρχουν. 
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Λοξές ή χιαστί 
καμπτοδιατμητικές ρωγμές  

 
 

 

Πολλές σε πλήθος 
και μεγάλου 
μήκους. Εμφάνιση 
τους άνωθεν των 
ανοιγμάτων και στο 
σώμα των πεσσών. 

Λίγες σε πλήθος 
και μικρού 
μήκους. 
Εμφάνιση κάτω 
ή άνωθεν 
ανοιγμάτων. 

Δεν 
υπάρχουν. 

Ρωγμές στη βάση των 
διαφραγμάτων, στεγών 
(πλημμελής έδραση 
στέγης, κακή σύνδεση με 
τοίχους ή/και κατ’ 
αποστάσεις) 

 

 

 

Πολλές σε πλήθος 
και μεγάλου εύρους 
(πιθανή 
παρατήρηση 
ολίσθησης στέγης). 

Μικρού εύρους 
και λίγες σε 
πλήθος. 

Δεν 
υπάρχουν. 

Βλάβες σε θόλους, αψίδες 
και τόξα 

Ολισθήσεις 
ανάμεσα σε 
πολλούς θολίτες με 

Ολισθήσεις 
ανάμεσα σε 
πολλούς θολίτες. 

Δεν 
υπάρχουν 
βλάβες ή 
εμφανίζονται 
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θραύσεις και 
πτώσεις θολιτών.  
Ορατή μεταβολή 
της καμπύλης του 
εσωραχίου ή 
εξωραχίου.  
Τοπική 
αποσύνθεση 
αψίδας και θόλου 
σε θέσεις θλιπτικής 
αστοχίας, τοπική 
κατάρρευση. 

Πτώση μεγάλων 
τεμαχίων από 
επιχρίσματα. 
Ρηγμάτωση 
παράλληλα στην 
κλείδα και λοξές 
ρωγμές στα 
άκρα της 
θολοδομίας 

τριχοειδείς 
ρωγμές στην 
κλείδα. 
Ενδεχόμενη 
μικρή 
ολίσθηση 
μεταξύ λίγων 
θολιτών.  
Ενδεχόμενη 
πτώση 
μικροτεμαχίω
ν από 
επιχρίσματα. 

Αποκλίσεις τοιχοποιίας Είτε συνοδεύονται 
από εμφανείς 
ρωγμές, είτε όχι 

Χ Δεν 
υπάρχουν. 
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5. ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(Κτιρίου Περιόδου Τουρκοκρατίας της Παλιάς Πόλης της Ρόδου) 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
 
1 

 
Ονομασία 

Κύρια  

2 Άλλη  
3 Θέση Δήμος  
4 Οικισμός  
5 Διεύθυνση  
6 Τοπωνύμιο περιοχής  
7 Γεωδαιτικά στοιχεία  
8 Κωδικός αρχαιολ. 

Κτηματολογίου 
 

9 Περιγραφή – 
Μέγεθος 
κατασκευής 

Αριθμός ορόφων  
10 Εμβαδόν (τ.μ.)  
11 Τυπολογία με βάση την χρήση  
12  Ιδιοκτησία-χρήση Σημερινός ιδιοκτήτης  
13 Αρχική χρήση   
14 Σημερινή χρήση   
15 Πλήθος χρηστών  
16 Συχνότητα χρήσης   
17 Ηλικία Χρονολόγηση κτιρίου βάσει 

εποχής κατασκευής  
 

18  
Προστασία  

Προστατευόμενο αγαθό  
19 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας  
20 Αρμόδιος φορέας προστασίας  
21 Αρμόδιος φορέας αναστήλωσης  

 
22. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ: 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΤΗΛ./ E-mail: ΤΗΛ./ E-mail: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 

Α 
 

AB 
 

B C D Ε F ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

24 ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Περιγραφή φερόντων 
στοιχείων δομικού 
συστήματος 

 
 
 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 
Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή λιθοσωμάτων    
26 Είδος λιθοσωμάτων     
27 Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων     
28 Υλικό πλήρωσης πυρήνα (αφορά μόνο τρίστρωτες 

λιθοδομές) εφόσον είναι δυνατή η διερεύνησή του 
   

29 Κατακόρυφες νευρώσεις (αντηρίδες)    
30 Διαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς λίθους     
31 Διαζώματα (χωροθέτηση)    
32 Διαζώματα (τύπος)    
33 Διαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών)    
34 Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους (κλάπες, εντορμίες, 

κλείδωμα περιμετρικών ξυλοδεσιών κλπ.) 
   

35 Διαζώματα (κατάσταση υλικών: Ξύλο, Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα) 

   

36 Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.  ------ ------ 
37 Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.   ------ 
38 Ξυλόπηκτη τοιχοποιία (κατάσταση ξύλινων 

υποστυλωμάτων εντός της τοιχοποιίας, στρωτήρων, 
τσατμάς)  

   

39 Εξωτερικές μεταλλικές περιδέσεις τοιχοποιίας    
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Β) Οριζόντια ή κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 
Αξιολόγηση Γ Β Α 
40 Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά  

(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους δομικών 
στοιχείων μεταξύ τους)   

   

41 Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών και 
συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων δώματος 
μεταξύ τους) 

   

42 Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία)    
43 Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση     
44 Θολοδομία     
45 Τοξωτές νευρώσεις    
46 Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες     

 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Αξιολόγηση  Γ Β Α 
47 Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 

ελεύθερης πλευράς  
   

48 Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς    
49 Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος    
50 Διάταξη ανοιγμάτων     
51 Ανοίγματα κοντά στις γωνίες (απόσταση από γωνία)    

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 

52 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: 

 
Ι 

 
ΙΙ 

 
ΙΙΙ 

53 Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Α Β C D E S1 S2 

54  Βάσει μελέτης 
/ερευνητικών δεδομένων 

      

55 Εκτίμηση με επιφύλαξη       
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Αξιολόγηση επιρροής  Συντελεστής επιρροής 
56 Δυσμενής γεωμορφολογία/ δυσμενείς συνθήκες 

περιβάλλοντος   
 

57 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο εμβολισμού   
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  
Αξιολόγηση επιρροής  Γ Β Α 

58 Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία    
59 Παθολογία σε θολοδομία και τόξα    

60 Παθολογία σε στέγες και πατώματα    

 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 
Περιγραφή προβλήματος: 
61 
 

 
 
 

 
Προτεινόμενα άμεσα μέτρα: 
62 
 

 
 
 

 
Προτεινόμενες άμεσες έρευνες/μελέτες: 
63  
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6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

1  
Ονομασία 

Κύρια  

2 Άλλη  

3 Θέση Δήμος  
4 Οικισμός  
5 Διεύθυνση  
6 Τοπωνύμιο περιοχής  
7 Γεωδαιτικά στοιχεία  
8 Κωδικός αρχαιολ. Κτηματολογίου*  
9 Περιγραφή – 

Μέγεθος 
κατασκευής 

Αριθμός ορόφων  
10 Εμβαδόν   
11 Τυπολογία με βάση την χρήση**  
12  Ιδιοκτησία-

χρήση 
Σημερινός ιδιοκτήτης  

13 Αρχική χρήση   
14 Σημερινή χρήση   
15 Πλήθος χρηστών  
16 Συχνότητα χρήσης   
17 Ηλικία Χρονολόγηση κτιρίου βάσει εποχής 

κατασκευής *** 
 

18  
Προστασία  

Προστατευόμενο αγαθό****  
19 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας*****  
20 Αρμόδιος φορέας προστασίας  
21 Αρμόδιος φορέας αναστήλωσης  

 
Σημ.: 
* ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την κατηγοριοποίηση της νομοθεσίας προστασίας για να 

υπάρχει αντιστοιχία με το αρχαιολογικό κτηματολόγιο. 
 

**Αναφέρεται ένα από τα παρακάτω 
Λατρευτικό κτίριο (Ναός, Μονή, Ιερό, Τζαμί κλπ.)  
Κατοικία 
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Οχύρωση 
Προνοιακό συγκρότημα (νοσοκομείο κλπ.)  
Διοικητικό κτίριο  
Κτίριο εκπαίδευσης , άθλησης 
Κτίριο αναψυχής, τουρισμού 
Βιομηχανικό, βιοτεχνικό κτίριο 
Άλλο 
 
*** Αναφέρεται η χρονολόγηση του κτιρίου με βάση την κατηγοριοποίηση ανά βασικές 

ιστορικές περιόδους. Αν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος αναφέρεται σε παρένθεση . 
Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση : 

1. Ελληνιστική ή Ιπποδάμεια 408 π.Χ. – 515 μ.Χ. 
2. Βυζαντινή 516 μ.Χ. – 1309 μ.Χ. 
3. Ιπποτική 1309 μ.Χ. – 1522 μ.Χ. 
4. Οθωμανική 1522 μ.Χ. – 1912 μ.Χ. 
5. Ιταλική 1912 μ.Χ. – 1945 μ.Χ. 
6. Νεότερη 1947 μ.Χ. – σήμερα 
Τα κτίρια που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα αφορούν την 4η Ιστορική Περίοδο, ωστόσο 

το δελτίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με μικρές αλλαγές και για άλλες Ιστορικές 
περιόδους. 

 
**** Επισημαίνεται το προστατευόμενο στοιχείο του κτιρίου 
Πλήρες Κτίριο 
Τμήμα Κτιρίου 
Πρόσοψη Κτιρίου 
Κέλυφος Κτιρίου 
Διάκοσμος(τοιχογραφίες,  γλυπτά κλπ.) 
Περιβάλλοντας χώρος- Ιστορικός τόπος 
 
*****Αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας  
Παγκόσμιο μνημείο  
Κήρυξη μεμονωμένη (απόφαση/  ΦΕΚ) 
Προστατεύεται αυτοδίκαια (άρθρο νόμου…) 
Εντός προστατευόμενης περιοχής (ζώνη προστασίας, διατηρητέος οικισμός, αρχαιολογικός 

χώρος) 
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ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  
 
23. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 
Αναφέρεται η κατηγορία Α έως F (structural category)  
Δες παράρτημα πληροφοριακών στοιχείων 
 
24. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 

ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  
 
Α) κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (τοιχοποιίες) 
 
ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Επιμελημένη αργολιθοδομή με γωνιολίθους 
Απλή αργολιθοδομή με ακατέργαστους λίθους και τσιβίκια 
Ισόδομη/λαξευτή λιθοδομή,  επιμελημένη πλακολιθοδομή  
Πλινθοπερίκλειστη 
Ξερολιθιά 
Δρομική ή μπατική οπτοπλινθοδομή  
Πλινθοδομή από ωμές πλίνθους 
Άλλη (πχ ξυλόπηκτη) 
  
ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 
Δρομική (10-30 εκ. για μονά τούβλα, τσιμεντόλιθους ή λαξευτούς λίθους, 

ξυλόπηκτη) 
Μπατική (δίστρωτη με διάτονους λίθους ή πλίνθους) Διαστάσεις 20-55 εκ. 
Τρίστρωτη :  
 Πάχους 55-80 εκ (εκτιμώμενο πάχος πυρήνα < των παρειών με ή χωρίς 

εγκάρσιες συνδέσεις με διάτονους λίθους) 
 Πάχους 80-100 (πάχος εσωτερικό  μεγαλύτερο από το πάχος κάθε μιας 

παρειάς,  χωρίς διάτονους λίθους) 
 Πάχους > 100 εκ (παχύτερο εσωτερικό γέμισμα , ανυπαρξία λίθινων 

εγκάρσιων συνδέσεων) 
 
ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Περαιτέρω, οι λιθοδομές μπορεί να είναι: 
άοπλες 
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διαζωματικές (με ξυλοδεσιές, σενάζ από σκυρόδεμα ή μεταλλικά στοιχεία σε 
οριζόντιες στάθμες ή κα κατακόρυφες) 

οπλισμένες (π.χ. ξυλόπηκτες με οριζόντια και κατακόρυφα ενισχυτικά στοιχεία ) 
 
Β) οριζόντια ή κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 
Θόλοι 
Στέγες ξύλινες ή μεταλλικές  
Δώματα ξύλινα ή μεταλλικά ή από σκυρόδεμα ή σύμμικτα 

 
Υπάρχουν βοηθητικά παραδείγματα στο παράρτημα πληροφοριακών στοιχείων (τύποι 

δομικού συστήματος).  
Σημειώνεται ότι οι τοιχοποιίες των κτιρίων δεν μπορούν να ιεραρχηθούν ποιοτικά μόνον με 

βάση τον δομικό τύπο ή το πάχος τους.  
Για την βαθμονόμησή τους συνεκτιμώνται: τα επιμέρους υλικά δομής, η καλή ή κακή πλοκή 

τους, το ποσοστό κενών και η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ των παρειών. Πολύ κρίσιμη είναι 
επίσης η κατάσταση φθοράς των δομικών υλικών (αποσάθρωση, διάβρωση, απολέπιση, 
τριχοειδής ρηγμάτωση κλπ. λόγω γήρανσης ή έκθεσης σε δυσμενείς περιβαλλοντικές 
συνθήκες).  

Τέλος, η μεγάλη αντοχή των κονιαμάτων (πχ σκληρά τσιμεντοκονιάματα) δεν είναι η 
βέλτιστη επιλογή αφού στοιχεία όπως η ελαστικότητα και το επαρκές πορώδες που επιτρέπει 
την διαπνοή (ασβεστοκονιάματα ή ασβεστοθηραϊκοκονιάματα) αποδεικνύονται, διαχρονικά, 
σημαντικότερα για τα μνημεία.  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 
 
Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 
 

Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή λιθοσωμάτων Ανύπαρκτη ή κακή  Επαρκής  Ιδιαίτερα 

επιμελημένη 
26 Είδος λιθοσωμάτων  Μικρού μεγέθους, 

στρογγυλευμένα, 
χαμηλής αντοχής,  
αποσαθρωμένα, με 
ρωγμές , διάβρωση 
ή απολέπιση 

Κανονικού 
μεγέθους, με 
γωνιώδεις ακμές,  
σε καλή κατάσταση 
ικανοποιητικής 
αντοχής  

Λαξευμένα 
(ισόδομα ή 
πολυγωνικά) με 
επιμελημένη όψη 
και σημαντικής 
αντοχής  

27 Κονίαμα δομής των 
εξωτερικών 
στρώσεων* 

Μεγάλου πάχους, 
μικρής αντοχής ή 
αποσαθρωμένο , 

Μέσου πάχους, 
ικανοποιητικής 

Μικρού πάχους, 
διαπνέον, 
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μη διαπνέον και με 
πολλά τσιβίκια 

αντοχής και 
επαρκούς πορώδους 

ικανοποιητικής 
αντοχής 

28 Υλικό πλήρωσης 
πυρήνα εφόσον είναι 
δυνατή η 
παρατήρηση του 
(αφορά μόνο 
τρίστρωτες 
λιθοδομές) 

Χώμα και χαλαρά 
υλικά, με 
σημαντικό 
ποσοστό κενών  

Σχετικά πλούσιο 
ασβεστοκονίαμα 
και μικροί λίθοι, 
μικρό ποσοστό 
κενών  

Συμπαγές 
λιθόδεμα με καλό 
κονίαμα δομής και 
ελάχιστο ποσοστό 
κενών 

29 Κατακόρυφες 
νευρώσεις 
(αντηρίδες) 

Μη ύπαρξη, σε 
συνδυασμό με 
μεγάλο μήκος 
τοίχου 

Ύπαρξη λόγω 
μεταγενέστερων 
επεμβάσεων, χωρίς 
επαρκή σύνδεση με 
τοιχοποιία 

Ύπαρξη εκ 
κατασκευής με 
καλή εμπλοκή 
λίθων  

30 Διαμόρφωση 
γωνιών, ακμών με 
λαξευτούς λίθους 

Χωρίς Μόνον στις γωνίες 
του κτιρίου  

Λαξευτοί λίθοι 
στις γωνίες και τα 
πλαίσια 
ανοιγμάτων 

31 Διαζώματα 
(χωροθέτηση) 

Χωρίς  Μόνο στους 
μακρούς τοίχους 

Περιμετρικά σε 
όλες τις τοιχοποιίες 

32 Διαζώματα (τύπος) Μόνο στην 
εσωτερική παρειά  

Μόνο στην 
εξωτερική παρειά 
ή στο κέντρο 
  

Και στις δύο 
παρειές 

33 Διαζώματα  
(πλήθος οριζόντιων 
σταθμών) 

Όσο περισσότερες 
στάθμες με  
αποσαθρωμένα 
τόσο χειρότερα  

Μία στάθμη (π.χ. 
υπέρθυρα) 

Σε πυκνές στάθμες 
(διαζωματική 
τοιχοποιία) 

34 Σύνδεση 
διαζωμάτων μεταξύ 
τους (κλάπες, 
εντορμίες, κλείδωμα 
περιμετρικών 
ξυλοδεσιών κλπ.) 
 

Ασύνδετα  Με λίγες τοπικές 
ασυνέχειες 

Καλά συνδεδεμένα 
με χρήση 
μεταλλικών 
στοιχείων 
σύνδεσης χωρίς 
ασυνέχειες 

35  Διαζώματα  
(κατάσταση υλικών: 
Ξύλο, Μέταλλο , 
Οπλ. Σκυρόδεμα) 

Αποσαθρωμένα, 
που δημιουργούν 
κενά στην 
τοιχοποιία  
 

Με  τοπικές φθορές Σε καλή 
κατάσταση  
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36 Μονόπλευρος 
μανδύας οπλισμένου 
σκυροδέματος 

Ανεξαρτήτως  
κατάστασης είναι 
πάντα στοιχείο 
επιβαρυντικό για 
τις τοιχοποιίες 

 
 

 
 

37 Αμφίπλευρος 
μανδύας οπλισμένου 
σκυροδέματος 

Διαβρωμένος 
οπλισμός, 
ασύνδετες πλευρές  

Σε καλή κατάσταση 
με εγκάρσιους 
συνδέσμους 

 
 

38 Ξυλόπηκτη 
τοιχοποιία 
(κατάσταση ξύλινων 
υποστυλωμάτων 
εντός της 
τοιχοποιίας, 
στρωτήρων)  

Αποσαθρωμένα, 
με διακοπές στη 
συνέχεια τους, που 
δημιουργούν κενά 
στην τοιχοποιία 

Αποσαρθρωμένη 
ξυλεία αλλά χωρίς 
διακοπές στη 
συνέχεια τους 

Σε άριστη 
κατάσταση 

39 Εξωτερικές 
μεταλλικές 
περιδέσεις  

Οξειδωμένες, 
κομμένες, χωρίς 
ουσιαστική 
λειτουργία 

Χαλάρωση στις 
αρμοκλείδες 
συνέχειας 

Σε καλή 
κατάσταση 

 
* Προσοχή το κονίαμα δομής δεν πρέπει να συγχέεται με την τελική λεπτή στρώση του 

εξωτερικού αρμολογήματος, το οποίο μπορεί να είναι μεταγενέστερο και ελάχιστα επηρεάζει 
την σεισμική αντίσταση του κτιρίου. Καλό είναι να γίνεται μια προσπάθεια διαπίστωσης του 
εσωτερικού κονιάματος δομής (με τοπική καθαίρεση ή παρατήρηση σε θέσεις βλαβών)  
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Β) Οριζόντια ή κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 
 

Αξιολόγηση Γ Β Α 

40 Ξύλινα ή μεταλλικά 
ζευκτά στέγης 
(κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί 
μέρους δομικών 
στοιχείων μεταξύ 
τους)   

Παραμορφωμένα, 
με κακές συνδέσεις, 
χωρίς δικτύωση, 
αποσαθρωμένα ή 
διαβρωμένα 

Χωρίς 
παραμορφώσεις, με 
στοιχειώδη 
δικτύωση και 
σανίδωμα, και 
μέτριες συνδέσεις  

Χωρίς 
παραμορφώσεις, 
με καλή δικτύωση 
και συνδέσμους, 
τεγίδες και 
σανίδωμα  

41 Φέροντα στοιχεία 
δώματος (κατάσταση 
υλικών και 
συνδέσεων επί 
μέρους δομικών 
στοιχείων δώματος)   

Παραμορφωμένα 
με αποσαθρώσεις 
διαβρώσεις, 
ρηγματώσεις και 
αποκάλυψη 
οπλισμών 

Μέτριες 
παραμορφώσεις, 
τοπικά ίχνη 
βλαβών, τριχοειδείς 
ρηγματώσεις 
 

Καλή κατάσταση, 
χωρίς βλάβες και 
παραμορφώσεις 

42 Συνδέσεις με 
κατακόρυφα 
στοιχεία (τοιχοποιία)  

Απλή έδραση μόνο 
κατά τη μια 
διεύθυνση των 
μακρών πλευρών, 
ασύνδετα με 
αετώματα  

Καλή σύνδεση με 
τοιχοποιία, με 
αγκύρωση σε 
διάζωμα μακρών 
πλευρών 

Καλή σύνδεση με 
τοιχοποιία με 
αγκύρωση σε 
διάζωμα και κατά 
τις δύο διευθύνσεις  

43 Σενάζ (οριζόντιο 
διάζωμα) στην 
έδραση  
(ξύλινο ή μεταλλικό 
ή από Ο.Σ.) 

Χωρίς διάζωμα 
(σημειακή έδραση  
στέγης σε φωλιές ή 
αποσαθρωμένο 
στρωτήρα στη μία 
παρειά) ή σε 
χαντρωμένο 
διάζωμα 
οπλισμένου 
σκυροδέματος μόνο 
στην εσωτερική 
παρειά, τόσο 
χειρότερο όσο 
μεγαλώνουν οι 
διαστάσεις του 

Απλή στήριξη 
στέγης σε σενάζ ή 
ξύλινο στρωτήρα 
ανεπαρκούς 
πλάτους που δεν 
καλύπτει το πάχος 
του τοίχου αλλά 
εκτείνεται πέρα από 
την εσωτερική 
παρειά 

Σενάζ ή διπλό 
ξύλινο διάζωμα  ή 
μεταλλικό 
διάζωμα επαρκούς 
πλάτους, μικρού 
ύψους, καλά 
αγκυρωμένο ,σε 
καλή κατάσταση  
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44 Θολοδομία Ακανόνιστη 
καμπυλότητα, 
πρόχειρη δόμηση 
με μικρούς λίθους 
και παχύ κονίαμα 

Κανονικότητα 
σχήματος, 
σφηνοειδείς λίθοι  
και λεπτοί αρμοί 

Κανονικότητα 
σχήματος, 
λαξευτοί λίθοι  
ή  πλίνθοι 

45 Τοξωτές νευρώσεις  Μη ύπαρξη, σε 
συνδυασμό με 
μεγάλο μήκος και 
άνοιγμα θόλου 

Ύπαρξη λόγω 
μεταγενέστερων 
ενισχυτικών 
επεμβάσεων, χωρίς 
επαρκή εμπλοκή με 
θολοδομία 

Ύπαρξη εκ 
κατασκευής με 
καλή εμπλοκή 
λίθων ή πλίνθων 
με θολοδομία 

46 Ελκυστήρες, 
ελκυστηροθλιπτήρες  

Κατεστραμμένοι 
λόγω οξείδωσης, 
αποσάθρωσης ή 
αποκοπής 

Μη ύπαρξη εκ 
κατασκευής  

Υπάρχοντες 
αρχικοί σε καλή 
κατάσταση ή νέοι 
(επισκευή) 

 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

Αξιολόγηση              Γ Β  Α 
47 Σχέση πάχους τοίχου προς 

μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους) 

<1/12 1/12-1/8 >1/8 
 

48 Σχέση πάχους τοίχου προς 
ύψος πλευράς 

<1/9 1/9-1/7  
 

>1/7 

49 Πρόσθετος καθ’ ύψος 
πρόβολος (π.χ. αέτωμα, 
κωδωνοστάσιο, καμινάδα)  

ΝΑΙ -------- -------- 

50 Διάταξη ανοιγμάτων 
(εξετάζεται εάν η διάταξη 
των ανοιγμάτων διακόπτει 
τις κατακόρυφες ζώνες 
πεσσών) 

Ακανόνιστη 
διάταξη 
(διακόπτονται 
οι 
κατακόρυφες 
ζώνες πεσσών) 

Μερικώς 
συμμετρική 
διάταξη 
(διακόπτονται 
λίγες 
κατακόρυφες 
ζώνες πεσσών)  

Απόλυτα 
συμμετρική (δεν 
διακόπτονται οι 
κατακόρυφες 
ζώνες πεσσών) 

51 Ανοίγματα κοντά στις 
γωνίες (απόσταση από 
γωνία) 

< 1,2μ 1,2-2,0 μ >2,0μ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Συμπληρώνεται η ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατά ΕΚ8 και Εθνικό προσάρτημα. 
Αν υπάρχει μικροζωνική μελέτη αναφέρονται τα λεπτομερέστερα σχετικά στοιχεία 

52 Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας 
ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: Ι ΙΙ ΙΙΙ 

53 Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη 
εάν υπάρχει  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 
  Α Β C D E S1 S2* 

54 Βάσει μελέτης / ερευνητικών 
δεδομένων 

      

55 Εκτίμηση με επιφύλαξη       
 
Αν υπάρχει μελέτη ή επαρκή στοιχεία, αναφέρεται η κατηγορία εδάφους της μελέτης 

σύμφωνα με τον ΕΚ8 και το Εθνικό Προσάρτημα. Σε διαφορετική περίπτωση μπαίνει η 
εκτίμηση του μηχανικού “με επιφύλαξη”. 

 
*Παραπέμπεται το κτίσμα για δευτεροβάθμιο έλεγχο 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Όλα τα στοιχεία του φύλλου τεκμηρίωσης 2 συνεκτιμώνται 

 
 

  

 Αξιολόγηση επιρροής  Συντελεστής 
 επιρροής 

56 Δυσμενής γεωμορφολογία/ δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος   

 

57 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο εμβολισμού   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  
 
Η αξιολόγηση της παθολογίας του κτίσματος θα γίνεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα. 
 

  Γ Β Α 
58 Γενική εικόνα 

παθολογίας σε 
τοιχοποιία 

Μεγάλες ανοιχτές 
ρωγμές στη πλειονότητα 
των τοίχων, ενδεχόμενη 
ολίσθηση κατά μήκος 
των ρωγμών.  
Αποδόμηση πλέξης 
λιθοσωμάτων κατά 
τόπους  
Τοπικές θραύσεις από 
θλίψη. Τοπική 
αποσύνθεση τοίχων σε 
θέσεις θλιπτικής 
αστοχίας. 
Αστοχία μερικών μη-
φερόντων στοιχείων. 
Σημαντικές 
παραμορφώσεις 
(φουσκώματα, 
αποκολλήσεις παρειάς 
αποκλίσεις, τοπικές 
καταρρεύσεις). 

Λοξές ρωγμές σε 
πολλούς τοίχους, 
χωρίς ολίσθηση 
κατά μήκος των 
ρωγμών και 
πολλές απλές 
ρωγμές λόγω 
εντός επιπέδου 
κάμψεως στις 
γωνίες των 
ανοιγμάτων 
εύρους 
μικρότερου από 
2.5mm. 
Πτώση μεγάλων 
τεμαχίων από 
επιχρίσματα. 

Δεν υπάρχουν 
ρωγμές ή 
εμφανίζονται 
τριχοειδείς 
ρωγμές σε 
πολύ λίγους 
τοίχους. 
Ενδεχόμενη 
πτώση 
μικροτεμαχίων 
από 
επιχρίσματα. 

59 Παθολογία 
σε θολοδομία και 
τόξα 

Ολισθήσεις ανάμεσα σε 
πολλούς θολίτες με 
τοπικές θραύσεις 
θολιτών.  
Ορατή μεταβολή της 
καμπύλης του εσωραχίου 
ή εξωραχίου.  
Τοπική αποσύνθεση 
αψίδας και θόλου σε 
θέσεις θλιπτικής 
αστοχίας. 

Ολισθήσεις 
ανάμεσα σε 
πολλούς θολίτες. 
Πτώση μεγάλων 
τεμαχίων από 
επιχρίσματα. 

Δεν υπάρχουν 
ρωγμές ή 
εμφανίζονται 
τριχοειδείς 
ρωγμές στην 
κλείδα. 
Ενδεχόμενη 
μικρή 
ολίσθηση 
μεταξύ λίγων 
θολιτών.  
Ενδεχόμενη 
πτώση 
μικροτεμαχίων 
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από 
επιχρίσματα. 

60 Παθολογία 
σε στέγες και 
πατώματα 

Μερική αστοχία στεγών 
και πατωμάτων. 

----- Δεν υπάρχουν 
ρωγμές. 

Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που περιλαμβάνονται στον 
προηγούμενο πίνακα, συνεκτιμώνται οι  πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις τυπικές μορφές 
ρηγματώσεων που συμπληρώνονται στο Φύλλο τεκμηρίωσης αρ. 3 .  

 
 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 
 
Περιγραφή προβλήματος: 

61  
 

Περιγράφονται πιθανά θέματα ετοιμορροπίας που παρατηρούνται σε τοπικές περιοχές της 
κατασκευής τα οποία χρήζουν άμεσης επέμβασης.  
 
Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες: 
62  

Προτείνονται άμεσες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο φορέας για την αντιμετώπιση των 
ετοιμορροπιών που παρατηρήθηκαν. 
 
Προτεινόμενες άμεσες έρευνες/μελέτες: 
63 
 

 
 
 

Προτείνονται άμεσες έρευνες και μελέτες που ενδεχομένως απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των βλαβών και λοιπών προβλημάτων του κτίσματος που διαπιστώνονται επί 
τόπου  
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Κύρια

Άλλη

Δήμος

Οικισμός

Διεύθυνση
Τοπωνύμιο 
περιοχής

Γεωδαιτικά στοιχεία

Κωδικός αρχαιολ. 
Κτηματολογίου

Αριθμός ορόφων

Εμβαδόν  (τ.μ.)
Τυπολογία με βάση 
την χρήση
Σημερινός 
ιδιοκτήτης

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Πλήθος χρηστών

Συχνότητα χρήσης 

Ηλικία
Χρονολόγηση 
κτιρίου βάσει 
εποχής κατασκευής 

Προστατευόμενο 
αγαθό

Θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας

Αρμόδιος φορέας 
προστασίας

Αρμόδιος φορέας 
αναστήλωσης

Προστασία 

 Ιδιοκτησία-
χρήση

Ονομασία

Θέση

Περιγραφή - 
Μέγεθος 

Κατασκευής

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

αριθμός Δελτίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
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ω
ν
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ΟΝΟΜΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./ E-mail:
ΟΝΟΜΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./Email:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α AB B C D E F Δ
ΕΝ

 
ΓΝ

Ω
ΡΙ

ΖΩ

Δεν 
συμπληρώθηκε 27

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Διαζώματα (τύπος)

Διαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

ΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
(Περιγραφή 
φερόντων 
στοιχείων 
δομικού 
συστήματος)

Πλοκή λιθοσωμάτων

Είδος λιθοσωμάτων 

Διαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς 
λίθους

Διαζώματα (χωροθέτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

B AΓ

Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων 

Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή 
η παρατήρηση του (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές)

Κατακόρυφες νευρώσεις  (αντηρίδες)
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 β
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μο
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γο
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Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

0

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε 0

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε 0 0.00

Γ B A

Γ) Γεωμετρικά Στοιχεία

Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση 
(ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.)

Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης
(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους)  

 Διαζώματα 
(κατάσταση υλικών: Ξύλο, Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα)

Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Ξυλόπηκτη τοιχοποιία (κατάσταση ξύλινων 
υποστυλωμάτων εντός της τοιχοποιίας, 
στρωτήρων,τσατμάς) 

Εξωτερικές μεταλλικές περιδέσεις τοιχοποιίας

Θολοδομία

Τοξωτές νευρώσεις

Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες 

Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος) 

Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους
(κλάπες, εντορμίες, κλείδωμα περιμετρικών 
ξυλοδεσιών κλπ.)

Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία)

Γ B AΑξιολόγηση 

Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς (χωρίς εγκάρσιους 
τοίχους)

Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς

Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος

Διάταξη ανοιγμάτων 

Ανοίγματα κοντά στις γωνίες 
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Δεν 
συμπληρώθηκε

Α Β C D E S1 
S2

0

0

Αξιολόγηση 
επιρροής 

Δυσμενής 
γεωμορφολογία/ 
δυσμενείς 
συνθήκες 
περιβάλλοντος  

1

Γειτονικά κτίρια 
με κίνδυνο 
εμβολισμού 

1 0.00

0

0

0

0.00

0.00
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Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες:

Παθολογία σε θολοδομία και τόξα

Παθολογία σε στέγες και πατώματα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ
Περιγραφή προβλήματος:

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία

Αξιολόγηση Γ B A

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων

Εκτίμηση με επιφύλαξη

Συντελεστής επιρροής

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

III

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα:

Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει

I II
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8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Το συμπληρωμένο Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου παραδίδεται στην υπηρεσία που 
θα διενεργήσει τη βαθμολόγηση επιμέρους πεδίων, προκειμένου στην συνέχεια να 
υπολογιστεί ο δείκτης τρωτότητας του κτίσματος.  
 
Α. Βαθμολόγηση επιμέρους πεδίων 
Η λογική που διέπει την βαθμολόγηση των απαντήσεων των επιμέρους πεδίων, 
συνίσταται στο ότι οι καταστάσεις (απαντήσεις) που είναι ευνοϊκότερες για την 
προστασία και διατήρηση του μνημείου (π.χ. διαζώματα και στις δύο παρειές του τοίχου) 
βαθμολογούνται με βαθμό “3” σε σχέση με τις υπόλοιπες καταστάσεις οι οποίες 
βαθμολογούνται με βαθμούς “2” και “1”, ανάλογα με την κρισιμότητά τους, δηλ. την 
απόστασή τους από την κατά περίπτωση θεωρούμενη ευνοϊκότερη κατάσταση (π.χ. την 
ύπαρξη διαζώματος μόνο στην εξωτερική/κεντρική ή εσωτερική παρειά του τοίχου).  
 
Τα πεδία που βαθμολογούνται και οι αντίστοιχοι βαθμοί έχουν ως εξής: 
 

ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
 
25. Πλοκή λιθοσωμάτων:  
- Ανύπαρκτη ή κακή: βαθμολογείται με “1” 
- Επαρκής: βαθμολογείται με “2” 
- Ιδιαίτερα επιμελημένη: βαθμολογείται με “3” 
 
26. Είδος λιθοσωμάτων: 
-  Μικρού μεγέθους, στρογγυλευμένα, χαμηλής αντοχής, αποσαθρωμένα, με ρωγμές, 
διάβρωση ή απολέπιση: βαθμολογείται με “1” 
-  Κανονικού μεγέθους, με γωνιώδεις ακμές, σε καλή κατάσταση ικανοποιητικής αντοχής: 
βαθμολογείται με “2” 
-  Λαξευμένα (ισόδομα ή πολυγωνικά) με επιμελημένη όψη και σημαντικής αντοχής: 
βαθμολογείται με “3” 
 
27. Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων : 
- Μεγάλου πάχους, μικρής αντοχής ή αποσαθρωμένο , μη διαπνέον και με πολλά τσιβίκια: 
βαθμολογείται με “1” 
- Μέσου πάχους, ικανοποιητικής αντοχής και επαρκούς πορώδους βαθμολογείται με “2 
- Μικρού πάχους , διαπνέον, ικανοποιητικής αντοχής βαθμολογείται με”3” 
 
28. Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή η παρατήρηση του (αφορά μόνο 
τρίστρωτες λιθοδομές): 
- Χώμα και χαλαρά υλικά, με σημαντικό ποσοστό κενών: βαθμολογείται με “1” 
- Σχετικά πλούσιο ασβεστοκονίαμα και μικροί λίθοι, μικρό ποσοστό κενών: βαθμολογείται 
με“2” 

43



- Συμπαγές λιθόδεμα με καλό κονίαμα δομής και ελάχιστο ποσοστό κενών: βαθμολογείται με 
“3” 
 
29. Κατακόρυφες νευρώσεις (αντηρίδες) : 
- Μη ύπαρξη, σε συνδυασμό με μεγάλο μήκος τοίχου: βαθμολογείται με “1” 
- Ύπαρξη λόγω μεταγενέστερων επεμβάσεων, χωρίς επαρκή σύνδεση με τοιχοποιία: 
βαθμολογείται με “2” 
- Ύπαρξη εκ κατασκευής με καλή εμπλοκή λίθων: βαθμολογείται με “3” 
 
30. Διαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς λίθους: 
- Χωρίς: βαθμολογείται με “1” 
- Μόνον στις γωνίες του κτιρίου: βαθμολογείται με “2” 
- Λαξευτοί λίθοι στις γωνίες και τα πλαίσια ανοιγμάτων: βαθμολογείται με “3” 
 
31. Διαζώματα (χωροθέτηση): 
- Χωρίς διάζωμα βαθμολογείται με “1” 
- Μόνο στους μακρούς τοίχους βαθμολογείται με “2” 
- Περιμετρικά σε όλες τις τοιχοποιίες βαθμολογείται με “3” 
 
32. Διαζώματα (τύπος): 
- Μόνο στην εσωτερική παρειά βαθμολογείται με “1” 
- Μόνο στην εξωτερική παρειά ή στο κέντρο βαθμολογείται με “2” 
- Και στις δύο παρειές βαθμολογείται με “3” 
 
33. Διαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών): 
- Όσο περισσότερες στάθμες με αποσαθρωμένα τόσο χειρότερα βαθμολογείται με “1” 
- Μία στάθμη (πχ υπέρθυρα): βαθμολογείται με “2” 
- Σε πυκνές στάθμες (διαζωματική τοιχοποιία): βαθμολογείται με “3” 
 
34. Σύνδεση διαζωμάτων (κλάπες, εντορμίες, κλείδωμα περιμετρικών ξυλοδεσιών κλπ 
κλπ.): 
- Ασύνδετα: βαθμολογείται με “1” 
- Με λίγες τοπικές ασυνέχειες: βαθμολογείται με “2” 
- Καλά συνδεδεμένα χωρίς ασυνέχειες: βαθμολογείται με “3” 
 
35. Διαζώματα (κατάσταση υλικών) Ξύλο, μέταλλο , Οπλ. Σκυρόδεμα: 
- Αποσαθρωμένα, που δημιουργούν κενά στην τοιχοποιία: βαθμολογείται με “1” 
- Με τοπικές φθορές: βαθμολογείται με  “2” 
- Σε καλή κατάσταση: βαθμολογείται με “3” 
 
36. Μονόπλευρος μανδύας Οπλισμένου. Σκυροδέματος: 
- Ανεξαρτήτως κατάστασης, όταν υφίσταται, είναι πάντα στοιχείο επιβαρυντικό για τις 
τοιχοποιίες: βαθμολογείται με “1” 
 
37. Αμφίπλευρος μανδύας Οπλισμένου Σκυροδέματος: 
- Διαβρωμένος οπλισμός, ασύνδετες πλευρές: βαθμολογείται με “1” 
- Σε καλή κατάσταση με εγκάρσιους συνδέσμους: βαθμολογείται με “2” 
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38. Ξυλόπηκτη τοιχοποιία (κατάσταση ξύλινων υποστυλωμάτων εντός της τοιχοποιίας, 
στρωτήρων): 
- Παραμορφωμένα στοιχεία, με κακές συνδέσεις, χωρίς δικτύωση, αποσαθρωμένα ή 
διαβρωμένα: βαθμολογείται με “1” 
- Χωρίς παραμορφώσεις αλλά σε αραιή διάταξη, με στοιχειώδη δικτύωση και αραιά 
οριζόντια στοιχεία, και μέτριες συνδέσεις: βαθμολογείται με “2” 
- Χωρίς παραμορφώσεις, πυκνά, με καλή δικτύωση και συνδέσμους: βαθμολογείται με “3” 
 
39. Εξωτερικές μεταλλικές περιδέσεις τοιχοποιίας: 
- Παραμορφωμένα στοιχεία, με κακές συνδέσεις, πλήρως οξειδωμένα, με απομείωση 
διατομής: βαθμολογείται με “1” 
- Χωρίς παραμορφώσεις αλλά με μικρή διατομή, σε χαλαρή διάταξη: βαθμολογείται με “2” 
- Χωρίς παραμορφώσεις, με καλές συνδέσεις και επαρκή διατομή: βαθμολογείται με “3” 
 
40. Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης (κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους): 
- Παραμορφωμένα, με κακές συνδέσεις, χωρίς δικτύωση, αποσαθρωμένα ή διαβρωμένα: 
βαθμολογείται με “1” 
- Χωρίς παραμορφώσεις, με στοιχειώδη δικτύωση και σανίδωμα, και μέτριες συνδέσεις: 
βαθμολογείται με “2” 
- Χωρίς παραμορφώσεις, με καλή δικτύωση και συνδέσμους, τεγίδες και σανίδωμα: 
βαθμολογείται με “3” 
 
41. Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους δομικών 
στοιχείων δώματος μεταξύ τους): 
- Παραμορφωμένα με αποσαθρώσεις διαβρώσεις, ρηγματώσεις και αποκάλυψη οπλισμών: 
βαθμολογείται με “1” 
- Μέτριες παραμορφώσεις, τοπικά ίχνη βλαβών, τριχοειδείς ρηγματώσεις: βαθμολογείται με 
“2” 
- Καλή κατάσταση, χωρίς βλάβες και παραμορφώσεις: βαθμολογείται με “3” 
 
42. Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία): 
- Απλή έδραση μόνο κατά τη μια διεύθυνση των μακρών πλευρών, ασύνδετα με αετώματα: 
βαθμολογείται με “1” 
- Καλή σύνδεση με τοιχοποιία, με αγκύρωση σε διάζωμα μακρών πλευρών: βαθμολογείται με 
“2” 
- Καλή σύνδεση με τοιχοποιία με αγκύρωση σε διάζωμα και κατά τις δύο διευθύνσεις: 
βαθμολογείται με “3” 
 
43. Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση (ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.): 
- Χωρίς διάζωμα (σημειακή έδραση  στέγης σε φωλιές ή αποσαθρωμένο στρωτήρα στη μία 
παρειά) ή σε χαντρωμένο διάζωμα οπλισμένου σκυροδέματος μόνο στην εσωτερική παρειά, 
τόσο χειρότερο όσο μεγαλώνουν οι διαστάσεις του: βαθμολογείται με “1” 
- απλή στήριξη στέγης σε σενάζ ή ξύλινο στρωτήρα ανεπαρκούς πλάτους που δεν καλύπτει 
το πάχος του τοίχου αλλά εκτείνεται πέρα από την εσωτερική παρειά: βαθμολογείται με “2” 
- Σενάζ ή διπλό ξύλινο διάζωμα  ή μεταλλικό διάζωμα επαρκούς πλάτους, μικρού ύψους, 
καλά αγκυρωμένο ,σε καλή κατάσταση: βαθμολογείται με “3” 
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44. Θολοδομία: 
- Ακανόνιστη καμπυλότητα, πρόχειρη δόμηση με μικρούς λίθους και παχύ κονίαμα: 
βαθμολογείται με “1” 
- Κανονικότητα σχήματος, σφηνοειδείς λίθοι και λεπτοί αρμοί: βαθμολογείται με “2” 
- Κανονικότητα σχήματος, λαξευτοί λίθοι ή  πλίνθοι: βαθμολογείται με “3” 
 
45. Τοξωτές νευρώσεις: 
- Μη ύπαρξη, σε συνδυασμό με μεγάλο μήκος και άνοιγμα θόλου: βαθμολογείται με “1” 
- Ύπαρξη λόγω μεταγενέστερων ενισχυτικών επεμβάσεων, χωρίς επαρκή εμπλοκή με 
θολοδομία: βαθμολογείται με “2” 
- Ύπαρξη εκ κατασκευής με καλή εμπλοκή λίθων ή πλίνθων με θολοδομία βαθμολογείται με 
“3” 
 
46. Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες: 
- Κατεστραμμένοι λόγω οξείδωσης, αποσάθρωσης ή αποκοπής: βαθμολογείται με “1” 
- Μη ύπαρξη εκ κατασκευής: βαθμολογείται με “2” 
- Υπάρχοντες αρχικοί σε καλή κατάσταση ή νέοι (επισκευή): βαθμολογείται με “3” 
 
47. Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης ελεύθερης πλευράς (χωρίς εγκάρσιους 
τοίχους): 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το μήκος μεγαλύτερης ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους) είναι μικρότερο από 1/12: βαθμολογείται με “1” 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το μήκος μεγαλύτερης ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους) είναι μεγαλύτερος από 1/12 και μικρότερος από 1/8: βαθμολογείται με 
“2” 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το μήκος μεγαλύτερης ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους) είναι μεγαλύτερος από 1/8: βαθμολογείται με “3” 
 
48. Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς: 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το ύψος της πλευράς είναι μικρότερο από 1/9: 
βαθμολογείται με “1” 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το ύψος της πλευράς είναι μεγαλύτερος από 1/9 
και μικρότερος από 1/7 :βαθμολογείται με “2” 
- Όταν ο λόγος του πάχους του τοίχου προς το ύψος της πλευράς είναι μεγαλύτερος από 1/7: 
βαθμολογείται με “3” 
 
49. Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος (π.χ. αέτωμα, κωδωνοστάσιο, καμινάδα): 
- Η απάντηση «Ναι» βαθμολογείται με “1” και θεωρείται πάντα δυσμενής 
 
50. Διάταξη ανοιγμάτων (εξετάζεται εάν η διάταξη των ανοιγμάτων διακόπτει τις 
κατακόρυφες ζώνες πεσσών): 
- Ακανόνιστη διάταξη (διακόπτονται οι κατακόρυφες ζώνες πεσσών) βαθμολογείται με “1” 
- Μερικώς συμμετρική διάταξη (διακόπτονται λίγες κατακόρυφες ζώνες πεσσών) 
βαθμολογείται με “2” 
- Απόλυτα συμμετρική (δεν διακόπτονται οι κατακόρυφες ζώνες πεσσών) βαθμολογείται με 
“3” 
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51. Ανοίγματα κοντά στις γωνίες (απόσταση από γωνία): 
- Όταν η απόσταση του ανοίγματος από την γωνία είναι μικρότερη από 1,2μ: βαθμολογείται 
με “1” 
- Όταν η απόσταση του ανοίγματος από την γωνία είναι μεγαλύτερη από 1,2μ και μικρότερη 
από 2,0μ: βαθμολογείται με “2” 
- Όταν η απόσταση του ανοίγματος από την γωνία είναι μεγαλύτερη από 2,0μ: βαθμολογείται 
με “3” 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
52. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: 
- Επιλέγεται η ζώνη σεισμική επικινδυνότητας και συνυπολογίζεται η επιρροή της με την 
κατηγορία εδάφους, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
 
53. Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει: 
- Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αφορούν τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής του 
κτίσματος, σύμφωνα με την εκπονημένη μικροζωνική μελέτη  
 
54-55. Κατηγορία εδάφους είτε βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων είτε εκτίμηση 
με επιφύλαξη: 
- Επιλέγεται η κατηγορία εδάφους βάσει μελέτης και συνυπολογίζεται η επιρροή της σε 
συνδυασμό με τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Ζώνη Σεισμικής 
Επικ/τας 

Τιμές Κατηγορία εδάφους / Τιμές συντελεστή s 

Συντ/στή Α B,C D E S1, S2* 

a 0.85 1.00 1.15 1.25 - 

Z1 1.60 1.36 1.60 1.84 2.00 - 

Z2 2.40 2.04 2.40 2.76 3.00 - 

Z3 3.60 3.06 3.60 4.14 4.50 - 

*Παραπέμπονται προς Δευτεροβάθμιο έλεγχο 
 
56. Δυσμενής γεωμορφολογία/δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος: 
- Η επιρροή της δυσμενούς γεωμορφολογίας και των δυσμενών συνθηκών περιβάλλοντος 
λαμβάνεται υπόψη μέσω της απομείωσης του συντελεστή που προκύπτει από τον 
προηγούμενο πίνακα κατά 10% 
 
57. Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο εμβολισμού: 
- Η επιρροή των γειτονικών κτιρίων με κίνδυνο εμβολισμού λαμβάνεται υπόψη μέσω της 
απομείωσης του συντελεστή που προκύπτει από τον προηγούμενο πίνακα κατά 10% 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
58. Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία: 
- Μεγάλες ανοιχτές ρωγμές στην πλειονότητα των τοίχων, ενδεχόμενη ολίσθηση κατά μήκος 
των ρωγμών. Αποδόμηση πλέξης λιθοσωμάτων κατά τόπους. Τοπικές θραύσεις από θλίψη. 
Τοπική αποσύνθεση τοίχων σε θέσεις θλιπτικής αστοχίας. Αστοχία μερικών μη-φερόντων 
στοιχείων. Σημαντικές παραμορφώσεις (φουσκώματα, αποκολλήσεις παρειάς αποκλίσεις, 
τοπικές καταρρεύσεις): βαθμολογείται με “25” 
- Λοξές ρωγμές σε πολλούς τοίχους, χωρίς ολίσθηση κατά μήκος των ρωγμών και πολλές 
απλές ρωγμές λόγω εντός επιπέδου κάμψεως στις γωνίες των ανοιγμάτων εύρους μικρότερου 
από 2.5mm. Πτώση μεγάλων τεμαχίων από επιχρίσματα: βαθμολογείται με “50” 
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή εμφανίζονται τριχοειδείς ρωγμές σε πολύ λίγους τοίχους. 
Ενδεχόμενη πτώση μικροτεμαχίων από επιχρίσματα: βαθμολογείται με “75” 
 
59. Παθολογία σε θολοδομία και τόξα: 
- Ολισθήσεις ανάμεσα σε πολλούς θολίτες με τοπικές θραύσεις θολιτών. Ορατή μεταβολή της 
καμπύλης του εσωραχίου ή εξωραχίου. Τοπική αποσύνθεση αψίδας και θόλου σε θέσεις 
θλιπτικής αστοχίας: βαθμολογείται με “25” 
- Ολισθήσεις ανάμεσα σε πολλούς θολίτες. Πτώση μεγάλων τεμαχίων από επιχρίσματα: 
βαθμολογείται με “50” 
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή εμφανίζονται τριχοειδείς ρωγμές στην κλείδα. Ενδεχόμενη μικρή 
ολίσθηση μεταξύ λίγων θολιτών. Ενδεχόμενη πτώση μικροτεμαχίων από επιχρίσματα: 
βαθμολογείται με “75” 
 
60. Παθολογία σε στέγες και πατώματα: 
- Μερική αστοχία στεγών και πατωμάτων: βαθμολογείται με “25” 
- Δεν δίνεται η δυνατότητα ενδιάμεσης επιλογής 
- Δεν υπάρχουν ρωγμές: βαθμολογείται με “75” 
 
 
Υπολογισμός δείκτη τρωτότητας 
 
Αναλύεται στη συνέχεια η διαδικασία προσδιορισμού του δείκτη τρωτότητας για κάθε μία εκ 
των τριών ενοτήτων (δομητική τεκμηρίωση μνημείου, σεισμική δράση, παθολογία) που 
περιγράφηκαν ανωτέρω: 
 
 
Β. Προσδιορισμός συμβολής της δομικής τρωτότητας του κτίσματος στο δείκτη 
τρωτότητας 

 
Στο πλαίσιο του πρωτοβάθμιου ελέγχου και για την ενότητα της δομικής τρωτότητας του 
κτίσματος έγινε η παραδοχή ότι όλες οι ερωτήσεις έχουν ίση συμμετοχή στον υπολογισμό 
του δείκτη τρωτότητας. Επιπρόσθετα, η μη συμπλήρωση κάποιων εκ των ερωτήσεων οδηγεί 
στην προσαύξηση της συμμετοχής των υπόλοιπων απαντήσεων στη διαμόρφωση του δείκτη 
τρωτότητας κατά το ποσοστό των ερωτήσεων που δεν συμπληρώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα ο 
τελικός βαθμός για το δείκτη τρωτότητας, που αφορά αποκλειστικά τη δομητική τεκμηρίωση, 
προκύπτει από την ακόλουθη σχέση 
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Επισημαίνεται ότι η βέλτιστη περίπτωση στις ερωτήσεις της δομητικής τεκμηρίωσης 
αντιστοιχεί σε βαθμολογία 75, ενώ η δυσμενέστερη περίπτωση αντιπροσωπεύεται από το 
βαθμό 25.  
 

 
Γ. Προσδιορισμός συμβολής της σεισμικής δράσης στο δείκτη τρωτότητας 

 
Ο προσδιορισμός της συμβολής της σεισμικής δράσης στο δείκτη τρωτότητας προκύπτει από 
τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της σεισμικής επικινδυνότητας επί το συντελεστή 
εδάφους, το αποτέλεσμα του οποίου πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια με τους μειωτικού 
συντελεστές επιρροής που αφορούν δυσμενή γεωμορφολογία/δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος και ύπαρξη γειτονικών κτιρίων με κίνδυνο εμβολισμού. Στη συνέχεια γίνεται 
αναγωγή του προκύπτοντα συντελεστή στη κλίμακα του 25-75 που αποτελεί τη κλίμακα που 
χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Η εξίσωση που αντιπροσωπεύει τις 
παραπάνω μετατροπές είναι η ακόλουθη: 
 

75έ ώ ή ό έ ί ά έ ή
ά ώ ή ό ά ί ά

υµεν στερη νη εισµικ ς πικινδυν τητας υµεν στερη ατηγορ α δ ϕους υντελεστ ς πιρρο ς
ϕιστ µενη νη εισµικ ς πικινδυν τητας ϕιστ µενη ατηγορ α δ ϕους

Ε Ζ Σ Ε ⋅Ε Κ Ε
Γ = ⋅Σ Ε ⋅

Υ Ζ Σ Ε ⋅Υ Κ Ε

  
 

Δ. Προσδιορισμός συμβολής της παθολογίας στο δείκτη τρωτότητας 
 

Με οδηγό το Φύλλο Τεκμηρίωσης 3  και κριτήριο τις βλάβες που εμφανίζονται στην 
κατασκευή δίδεται η βαθμολογία (Α,Β,Γ) που αντιστοιχεί σε κάθε μία εκ των τριών 
υποκατηγοριών (γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία, παθολογία σε θολοδομία και τόξα, 
παθολογία σε στέγες και πατώματα). Από τις βαθμολογίες που τοποθετούνται στις 
υποκατηγορίες επιλέγεται η δυσμενέστερη ως η συνολική βαθμολογία και συμβολή της 
παθολογίας στο δείκτη τρωτότητας. Συνεπώς η βαθμολογία Α,Β και Γ αντιστοιχεί σε 
βαθμούς 75, 50 και 25 αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι ως δυσμενέστερη θεωρείται εκείνη με 
το μικρότερο βαθμό. 
 
 
Ε. Υπολογισμός και ιδιότητες του τελικού δείκτη τρωτότητας 
 
Ο τελικός δείκτης τρωτότητας ισούται με το άθροισμα των επιμέρους τελικών βαθμών των 
τριών ενοτήτων δομητικής τεκμηρίωσης, σεισμικής δράσης και παθολογίας. Επισημαίνεται 
ότι ο δείκτης τρωτότητας δεν αποτελεί απόλυτο μέγεθος αλλά σχετικό. Επιτρέπει την 
σύγκριση και κατάταξη μνημείων του ίδιου δομικού τύπου βάσει της τρωτότητας που 
παρουσιάζουν, έτσι ώστε να υποστηριχθούν με αιτιολογημένο τρόπο διαδικασίες 
προτεραιοποίησης και λήψης αποφάσεων επέμβασης. Τονίζεται ότι ως δυσμενέστερη 
κατάσταση θεωρείται αυτή που συγκεντρώνει τη μικρότερη βαθμολογία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

Η συμπλήρωση του δελτίου προσεισμικού ελέγχου για τις κατασκευές της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας (1522-1912μ.Χ.) στην Παλιά πόλη της Ρόδου θα 
εφαρμοσθεί πιλοτικά σε τρία κτήρια. Η τυπολογία των κτισμάτων αυτών 
περιλαμβάνει λιθόκτιστα κτίρια (κυρίως διώροφα) με λίθινους φέροντες τοίχους, 
ξύλινα φέροντα πατώματα και οριζόντια δώματα. Αν αυτά τα στοιχεία  είναι σωστά 
συνδεδεμένα, η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ τους επιτρέπει στο κτίριο να 
συμπεριφέρεται ενιαία ως σύνολο.  

Οι επιλεγμένες πιλοτικές εφαρμογές αναφέρονται σε κτίρια διαφορετικής χρήσης 
και πιο συγκεκριμένα στο αρχοντικό της οδού Ιεροκλέους, στο Νεοκλασικό 
Οθωμανικό Δικαστήριο και στο Νεοκλασικό Σχολείο της οδού Παναιτίου. 

Στην Ελλάδα, ο τύπος αυτός έχει επικρατήσει κυρίως από τον 16ο έως και τον 20ο 
αιώνα, κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας και μετά την απελευθέρωση. Μεγάλος 
αριθμός αυτών των κτιρίων έχουν  χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία, άλλα λόγω 
του ιδιαίτερου τρόπου δομής των κτιρίων και άλλα λόγω του ιστορικού τους ρόλου. 

1η περίπτωση: Αρχοντικό της οδού Ιεροκλέους 

 Το αρχοντικό της οδού Ιεροκλέους αποτελεί αντιπροσωπευτική κατασκευή των 
αρχοντικών που χτίζονταν στα Βαλκάνια κατά την περίοδο 18ου-19ου αιώνα. 
Βρίσκεται δίπλα από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και είναι διώροφη 
κατασκευή από ροδίτικο πωρόλιθο και ξύλινα δομικά μέλη εντός της τοιχοποιίας του 
άνω ορόφου, στο μεσοπάτωμα και στο οριζόντιο άνω διάφραγμα. Το ισόγειο και ο 
όροφος περιλάμβανε αρχικά δύο δωμάτια (οντάδες) και έναν ανοικτό χώρο, το 
χαγιάτι με κάτοψη σχήματος Τ. Στη βόρεια πλευρά του ορόφου προστέθηκαν 
μεταγενέστερα μία κουζίνα και ένα χαμάμ. 

Ο φέρον οργανισμός του κτιρίου είναι λιθοδομή με την τοιχοποιία του ισογείου 
και του ανατολικού τοίχου του ορόφου να έχει πάχος 60-70 εκ., ενώ στα υπόλοιπα 
τμήματα του ορόφου η τοιχοποιία είναι 25 εκ. με ενισχύσεις ωστόσο των 
περιμετρικών τοίχων με ξυλοδεσιές στη βάση, πάνω από τα πρέκια και στη στέψη 
τους. Οι ξυλοδεσιές κλειδώνουν μεταξύ τους με ειδικές διατομές και στερεώνονται 
στους τοίχους με μεταλλικές αγκυρώσεις. Το δομικό σύστημα του Αρχοντικού 
παρουσιάζεται στην εικόνα Ι.3 
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Εικόνα Ι.1. Κάτοψη Ισογείου και Α ορόφου1 
 
 

 

 

 
Εικόνα Ι.2. Όψεις κτίσματος1 

 
 

1 Αρχιτεκτονική Μελέτη Γ.Ντέλλα και Μ.Ζερλέντη 
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Εικόνα Ι.3. Ανάλυση του δομικού συστήματος της κατασκευής2 

 
 
 
Παθολογία 
 
Η παθολογία του κτιρίου, πριν τις εργασίες αποκατάστασής του στις αρχές του 

2000, ήταν σημαντική και εμφανής σε όλους σχεδόν τους πεσσούς και στις περιοχές 
των ανοιγμάτων, ενώ είχε επέλθει και αποκόλληση από τον ανατολικό τοίχο. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ξύλινων στοιχείων ήταν σε κακή κατάσταση λόγω της 
υγρασίας και της εγκατάλειψης.  

 
 
2η περίπτωση: Νεοκλασικό Οθωμανικό Δικαστήριο 
 
Το Νεοκλασικό Οθωμανικό Δικαστήριο είναι ένα διώροφο κτίριο του 1907, 

κτισμένο πάνω σε βυζαντινό πύργο. Από τον τετράγωνο αυτό πύργο διατηρείται το 
χαμηλότερο επίπεδο που αποτελείται από θόλο με ογκώδεις τοίχους, την παλιά 
βόρεια πόρτα από το κάστρο, σήμερα φραγμένη, και τη νεότερη νότια είσοδο. Το 
κτίριο αποτελούσε την έδρα του τελευταίου καδή της Ρόδου, επί της οδού 
Θεοφιλίσκου. 

Η τυπολογία του κτιρίου έχει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον καθώς 
συνδυάζει χαρακτηριστικά των αρχοντικών της Τουρκοκρατίας του 18ου-19ου αιώνας 

2  Ελ.Τσακανίκα, Κ.Αθανασιάδου. Η συμμετοχή του πολιτικού μηχανικού στη διαδικασία 
αποτίμησης και διαδικασία αποτίμησης και διαμόρφωσης προτάσεων για την αποκατάσταση 
ιστορικών κτιρίων. Παράδειγμα: Το τούρκικο αρχοντικό στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, στα 
Πρακτικά 2007 
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και νεοκλασικών κτιρίων. Η κεντρική είσοδος του κτιρίου οδηγεί σε έναν χώρο 
ημικυκλικής κάτοψης, ο οποίος γειτονεύει με το ισόγειο χαγιάτι από το οποίο έχουν 
πρόσβαση τα δύο γωνιακά δωμάτια, ένας μικρός ενδιάμεσος χώρος και το 
αποχωρητήριο στη βορειανατολική γωνία. Η ξύλινη σκάλα στο άκρο του χαγιατιού 
οδηγεί στον όροφο που έχει ανάλογη διαρρύθμιση με το ισόγειο. Ο όροφος 
στεγάζεται από τετράριχτη ξύλινη στέγη με γαλλικά κεραμίδια. Η νότια κύρια όψη 
είναι εντελώς συμμετρική, έχει έξι κατακόρυφες ορθογώνιες προεξοχές στο σοβά, μία 
οριζόντια στο μεσοπάτωμα και άλλη μία στην επίστεψη συνοδευόμενη με γεισίποδες 
και προεξέχον γείσο όπου ακουμπά η απόληξη της στέγης.  

 
 

  

  

  
Εικ. Ι.4. Όψεις και κατόψεις του οθωμανικού δικαστηρίου3  

3 Α.Αγγελόπουλος και Συνεργάτες, Project: Centre for renewable energy sources 
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Παθολογία 
 
Η παθολογία του κτιρίου, πριν τις εργασίες αποκατάστασης του τέταρτου από 

δυτικά βυζαντινού πύργου με το παλιό οθωμανικό δικαστήριο, εντοπίζονταν σε 
ρωγμές της λιθοδομής που αποκαταστάθηκαν με φράξιμο και συρραφή τους και 
σαθρά επιχρίσματα τα οποία και καθαιρέθηκαν. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκαν 
προβλήματα στην τετράριχτη ξύλινη στέγη, η οποία και ενισχύθηκε. Τα κουφώματα 
εμφάνιζαν δομικά προβλήματα όπως και τα πατώματα του ορόφου και των δωματίων 
του ισογείου. Ρωγμές μικρού εύρους παρατηρήθηκαν, επίσης, στις λιθοδομές του 
σωζόμενου τμήματος του δεύτερου από δυτικά βυζαντινού πύργου. 

 
 

  
Εικ. Ι.5. Άποψη από το δρόμο πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης 

 
 
 
3η περίπτωση: Νεοκλασικό Σχολείο της οδού Παναιτίου 
 
Το Νεοκλασικό Σχολείο, χτισμένο το 1898 πάνω στα ερείπια του καθολικού του 

Αγίου Ιωάννου των Ιπποτών της Ρόδου και Μεγάλου τότε Τζαμιού που ανατινάχθηκε 
το 1856, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μνημείου της Τουρκοκρατίας με 
διαχρονική εξέλιξη στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το 1876 είχε κτιστεί στην ίδια 
θέση ένα διώροφο σχολείο, με κάτοψη σχήματος σταυρού όπου η βόρεια και νότια 
κεραία είχαν μεγαλύτερο μήκος. Το διώροφο αυτό κτίριο όμως καταστράφηκε και 
έδωσε τη θέση του στο σημερινό Νεοκλασικό ισόγειο κτίριο. 
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Το σημερινό κτήριο είναι υπερυψωμένο ισόγειο, με φέρουσες λιθοδομές, σχεδόν 
τετράγωνο (31.70μ x 32.60μ), με εσωτερικό ορθογώνιο αίθριο και περιμετρική στοά, 
από όπου έχουν πρόσβαση οι δώδεκα μικρότερες ή μεγαλύτερες αίθουσες (συνολική 
δομημένης επιφάνειας 912τ.μ.). Οι τέσσερεις πτέρυγες στεγάζονται με ξύλινες 
δίριχτες στέγες με γαλλικά κεραμίδια, ενώ στο κέντρο υπάρχει το αίθριο στο οποίο η 
πρόσβαση γίνεται από δύο πύλες ανατολικά και δυτικά και αντίστοιχους χώρους 
εισόδου. 

Μοναδική διαφοροποίηση στο δομικό σύστημα του κτιρίου, ο διαχωριστικός 
τοίχος στην νότια αίθουσα της ανατολικής όψης, μεταγενέστερη προσθήκη άρα και 
μη φέροντας, του οποίου το δομικό σύστημα διαπιστώθηκε ότι είναι μπαγδατί, 
συνήθης κατασκευή κατά την οθωμανική περίοδο.  

Στις εξωτερικές όψεις κυριαρχεί η συμμετρία. Εκατέρωθεν των εισόδων, στην 
ανατολική και δυτική πλευρά, διατάσσονται τέσσερα μεγάλα παράθυρα, ενώ η βόρεια 
και νότια έχουν εννέα παράθυρα. Οι όψεις είναι με επιχρισμένες λιθοδομές, ενώ οι 
βάσεις κάτω από το ύψος του δαπέδου έχουν εμφανή λιθοδομή από ορθογωνισμένες 
πέτρες και κυφώσεις. Η ανατολική είσοδος είναι μνημειακή και αποτελείται από 
σκάλα σε σχήμα Π και ανοικτό προστώο, στεγασμένο από δίρριχτη ξύλινη στέγη που 
φέρεται από τοξοστοιχία με τέσσερις κολώνες και κοιλόκυρτα κιονόκρανα και 
βάσεις. Η στέγη του σχηματίζει ένα τριγωνικό αέτωμα.  

Οι κολώνες των τοξοστοιχιών του αίθριου εδράζονται σε αντίστοιχου τύπου 
τοξοστοιχία με τόξα από ημιλαξευτή λιθοδομή και υπερκείμενη πλήρωση με 
αργολιθοδομή με επιμελημένες όψεις. Η τοξοστοιχία εδράζεται σε πεσσούς 
ορθογωνικής κάτοψης από αργολιθοδομή με μεσαίου και μεγάλου μεγέθους λίθους 
και πλημμελώς επιμελημένες όψεις. 

Η ανωδομή αποτελείται από κατακόρυφους φέροντες τοίχους ύψους 5.68m και με 
πάχη από 31cm σε εσωτερικούς έως 54cm στους περιμετρικούς. Το υλικό των τοίχων 
είναι αργολιθοδομή από τοπικό πωρόλιθο (πωρόλιθος Ρόδου), χαμηλών αντοχών 
γενικά, ενώ οι διαστάσεις των λιθοσωμάτων έχουν μεγάλες μεταξύ τους 
διαφοροποιήσεις. Από την παρατήρηση των όψεων των τοιχοποιιών συμπεραίνεται 
εύκολα ότι η κατασκευή τους δεν είναι και τόσο επιμελημένη. Ωστόσο, οι τοίχοι 
συνδέονται στις διασταυρώσεις με εμπλεκόμενους πωρόλιθους ανά 2-3 σειρές λίθων, 
εξαιρουμένων των δύο εγκάρσιων διαχωριστικών. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί η παντελής απουσία ξυλοδεσιών σε όλο το ύψος των 
τοιχοποιιών και σε όλο το πάχος τους, τεχνική που όμως απαντάται σε παλαιότερες 
οθωμανικές κατασκευές στην περιοχή της Ρόδου πολύ συχνά, ακόμα και σε 
τοιχοποιίες μικρότερου ύψους. Το γεγονός αυτό ίσως μαρτυρεί την κακή οικονομική 
κατάσταση που επικρατούσε στη Ρόδο στα τέλη του 19ου αιώνα μετά από τις 
αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές από σεισμούς και πυρκαγιές που συνέβησαν από 
το 1856 και έπειτα, καθώς και την ανάγκη για γρήγορη ανέγερση του σχολείου μετά 
την καταστροφή της Ά φάσης. 

Οι αρμοί είναι ανισοπαχείς με πλούσιο κονίαμα σε μεγάλο μέρος του πάχους τους 
(και με μεγάλο ποσοστό κενών επίσης) και με ενσωματωμένους συνήθως μικρού 
μεγέθους λίθους και κεραμικά (τσιβίκια) για να καλύψουν τα κενά ή να μειώσουν το 
εύρος των αρμών και την ποσότητα των κονιαμάτων. Το γέμισμα αυτό έχει 
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παρατηρηθεί και σε περιοχές έντονων ρηγματώσεων που στο παρελθόν υπήρξαν 
ευπαθείς και είχαν επισκευαστεί.Τα κονιάματα είναι ασβεστοκονιάματα με πιθανή 
ύπαρξη ποζολάνων, αδρανή φυσικής προέλευσης με γωνιώδη άκρα, τεμάχια ξύλου 
και κόκκους κάρβουνου. 

Στις τοξοστοιχίες και το προστώο υπάρχουν μεταλλικοί ελκυστήρες κυκλικής και 
τετραγωνικής συμπαγούς διατομής, διαστάσεων Φ32 και 30mm/30mm αντίστοιχα. Οι 
μεταλλικοί ελκυστήρες συνδέουν τις εκατέρωθεν γενέσεις των τόξων μεταξύ τους, 
την τοξοστοιχία με τους απέναντι τοίχους, όπως επίσης και τα τόξα του προστώου με 
την εξωτερική τοιχοποιία της ανατολικής όψης.  

Κατά τις επεμβάσεις στο τέλος της δεκαετίας  του 1970 ενσωματώθηκαν στη μάζα 
της τοιχοποιίας της βόρειας, δυτικής και νότιας όψης πλαίσια Ο/Σ. Το ύψος των 
πλαισίων φτάνει έως τα τόξα των παραθύρων και διατρέχει εμφανώς τα ανοίγματα, 
μειώνοντας ταυτόχρονα το ύψος τους. 
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Εικόνα Ι.6. Φωτογραφική τεκμηρίωση ανατολικής άποψης σχολείου, όψεις και κάτοψη 

του κτιρίου σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης4 
 

4 Αποκατάσταση διατηρητέου νεοκλασικού σχολείου μεσαιωνικής πόλης Ρόδου και μετατροπή σε 
πολιτιστικό-εκπαιδευτικό κέντρο, Γ.Ντέλλας, Κ.Σχοινοχωρίτης, Γ.Παπαμιχαήλ, Π. Νικολαΐδου, Πρ. 
Παπανικολάου, Διεθνές Συνέδριο Επιστημονικό Συνέδριο Ρόδος 27/11-01/12 2013) 
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Παθολογία 
 
Η δυτική πτέρυγα του κτιρίου ενισχύθηκε κατά τη δεκαετία του 1970 με στοιχεία 

οπλισμένου σκυροδέματος, μετά την εμφάνιση πολύ σοβαρών ρωγμών οι οποίες 
ωστόσο συνεχίστηκαν με επέκταση και στις υπόλοιπες πτέρυγες, παρά την υλοποίηση 
του συγκεκριμένου μέτρου ενίσχυσης. Είχαν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν 
καθιζήσεις λόγω της θεμελίωσης του κτιρίου σε μπάζα που τοποθετήθηκαν στον 
κρατήρα της έκρηξης του 1856 που κατέστρεψε το καθολικό του Αγίου Ιωάννης και 
η οποία προήλθε από την πυροδότηση της ξεχασμένης πυριτιδαποθήκης στο 
καμπαναριό του. Οι καθιζήσεις αυτές προκάλεσαν ρηγματώσεις οι οποίες λόγω του 
μεγάλου ύψους των λιθοδομών  (7.5μ από το έδαφος της αυλής) και το μικρό πάχος 
αυτών (0.30μ-0.50μ), την ποιότητα των λιθοσωμάτων με τα ασθενή κονιάματα, 
επιδεινώθηκαν τόσο σε μέγεθος όσο και σε αριθμό. Επιπρόσθετα, σημαντικό μέρος 
της παθολογίας εντοπίζεται σε ρηγματώσεις της τοιχοποιίας λόγω εντός ή εκτός 
επιπέδου κάμψης των τοιχών που προέρχεται από τη διαφοροποίηση των 
χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης και τα διαφορετικά υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν στις διάφορες οικοδομικές φάσεις και σε οξειδώσεις των 
μεταλλικών στοιχείων στο αίθριο και στο προστώο (περιοχής εισόδου προς το 
σχολείο). Βλάβες από υγρασία παρατηρούνται κυρίως στους πεσσούς του αίθριου και 
στη στέψη της τοξοστοιχίας. 
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Εικόνα Ι.7. Παθολογία κτιρίου πριν τις εργασίες αποκατάστασης5  

 

5 Αποκατάσταση διατηρητέου νεοκλασικού σχολείου μεσαιωνικής πόλης Ρόδου και μετατροπή σε 
πολιτιστικό-εκπαιδευτικό κέντρο, Γ.Ντέλλας, Κ.Σχοινοχωρίτης, Γ.Παπαμιχαήλ, Π. Νικολαΐδου, Πρ. 
Παπανικολάου, Διεθνές Συνέδριο Επιστημονικό Συνέδριο Ρόδος 27/11-01/12 2013. 

60



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ 
 
 
Η σημασία των παραμέτρων που συμπεριλαμβάνονται στο δελτίο προσεισμικού 

ελέγχου μπορεί να αποδειχθεί με τη χρήση αριθμητικών προσομοιωμάτων που 
μελετούν τη σεισμική απόκριση κτιρίων με την εξεταζόμενη τυπολογία. Όπως 
αναφέρθηκε, η τυπολογία των κτισμάτων αυτών περιλαμβάνει λιθόκτιστα κτίρια 
(κυρίως διώροφα) με λίθινους φέροντες τοίχους, ξύλινα φέροντα πατώματα και 
οριζόντια δώματα. Κύριο χαρακτηριστικό διαφοροποίησης των κτισμάτων της 
περιόδου αποτελούσε η χρήση είτε ξυλόπηκτης τοιχοποιίας (τσατμάδες) στον όροφο 
(ξύλινα υποστυλώματα και δοκοί), είτε συστηματικών ξυλοδεσιών σε διάφορες 
στάθμες καθ’ ύψος του κτηρίου, το οποίο αποτελούσε και ένδειξη της οικονομικής 
κατάστασης του ιδιοκτήτη. Σημειώνεται ότι ο τρόπος αυτός δόμησης παρατηρείται 
κυρίως σε Αρχοντικά της Περιόδου, όπως περιγράφηκε στο Παράρτημα Ι (αρχοντικό 
της οδού Ιεροκλέους). Σε λαϊκές κατοικίες, αντίθετα, παρατηρείται η απουσία 
ξυλοδεσιών στον όροφο. 

Στο δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, η συμβολή της ξυλόπηκτης 
τοιχοποιίας στη σεισμική απόκριση της κατασκευής συμπεριλαμβάνεται στην 
παράμετρο 38. Η επιρροή αυτή εξετάζεται εκτενέστερα στη συνέχεια σε όρους έντασης 
της τοιχοποιίας και μετακινήσεων του ορόφου. Επιπρόσθετα, διερευνάται η επιρροή 
του λόγου ύψους προς το πάχος της τοιχοποιίας, ο οποίος στα περισσότερα κτίρια της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας ήταν δυσμενής λόγω του μεγάλου ύψους του ισογείου. 
που μπορεί αν έφθανε και τα 5.5 μέτρα. 

 
 

Μελέτη επιρροής παραμέτρου 38 (ξυλόπηκτη τοιχοποιία-
τσατμάς) στη σεισμική συμπεριφορά των κτιρίων 

 
Έχοντας ως γεωμετρία αναφοράς τις διαστάσεις του αρχοντικού της οδού 

Ιεροκλέους, δημιουργήθηκε προσομοίωμα διώροφου κτιρίου με φέρουσα λιθοδομή. 
Στο ισόγειο, οι όψεις διακρίνονται για τα τοξωτά ανοίγματα, ενώ στον όροφο τα 
ανοίγματα είναι μικρότερα και περισσότερα. Η κάτοψη του προσομοιώματος είναι 
ορθογωνική, διαστάσεων 15m x 10m, με πάχος τοίχων 0.50m. Ο φέρον οργανισμός 
του μεσοπατώματος και του δώματος είναι ξύλινος, ενώ τα ύψη κάθε στάθμης είναι 
4.50m και 9.0m, αντίστοιχα. Οι δοκοί των οριζόντιων διαφραγμάτων διατρέχουν το 
κτίσμα στη μικρή διάσταση και είναι άρτια συνδεδεμένοι με την τοιχοποιία. Στο σχήμα 
που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δύο προσομοιώματα με μοναδική διαφορά τη χρήση 
ξύλινου σκελετού (ξυλόπηκτη τοιχοποιία - τσατμάς) στη τοιχοποιία του ορόφου 
(ξύλινα στοιχεία εμφανίζονται με λευκό χρώμα). 

 
 

61



 

 
Εικόνα ΙΙ.1 Τρισδιάστατη απεικόνιση διώροφου κτίσματος-προσομοιώματος. 

 
 
Η διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης του φορέα έγινε με δυναμική φασματική 

ανάλυση, χρησιμοποιώντας τις πρώτες 100 ιδιομορφές και το φάσμα που προκύπτει 
από τον Ευρωκώδικα 8 για έδαφος θεμελίωσης Β και επιτάχυνση εδάφους 0.12g. Η 
σεισμική διέγερση επιβλήθηκε κατά τη διεύθυνση x, ήτοι τη διεύθυνση στην οποία 
αντιστοιχεί η μεγάλη πλευρά του κτιρίου. Στόχος της ελαστικής ανάλυσης ήταν η 
σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο προσομοιωμάτων κι επομένως τα 
συμπεράσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια είναι ανεξάρτητα των σεισμικών 
φορτίων που επιβλήθηκαν. Άλλωστε για λόγους καλύτερης εποπτείας των 
αποτελεσμάτων επιλέχθηκε η επιβολή μικρότερης επιτάχυνσης εδάφους από την 
μέγιστη αναμενόμενη της περιοχής (0.24g), όπως ορίζεται από τις ζώνες σεισμικής 
επικινδυνότητας. 
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Σε όρους έντασης, εξετάστηκαν οι κύριες εφελκυστικές τάσεις που 
αναπτύσσονται στην τοιχοποιία και δίνουν αντιπροσωπευτικές εικόνες της 
καταπόνησης του φορέα, των πιο ευάλωτων περιοχών του καθώς και της πιθανότητας 
διάνοιξης ρωγμών στην τοιχοποιία. Είναι προφανές ότι η εφελκυστική αντοχή της 
τοιχοποιίας είναι κρισιμότερη της θλιπτικής και το μεγαλύτερο ποσοστό βλαβών μετά 
από σεισμό προέρχονται από τη συγκεκριμένη αδυναμία της λιθοδομής. 

Πιο συγκεκριμένα, στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κύριες 
εφελκυστικές τάσεις που προκλήθηκαν στο φορέα λόγω αποκλειστικά της σεισμικής 
διέγερσης. Η χρωματική διαβάθμιση είναι αντιπροσωπευτική του μεγέθους των κύριων 
εφελκυστικών τάσεων που αναπτύχθηκαν στην τοιχοποιία. Ως ανώτερη τιμή της 
διαβάθμισης τέθηκαν τα 200kPa, τιμή που μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί την 
εφελκυστική αντοχή της λαξευτής λιθοδομής από πωρόλιθο με ασβεστοκονίαμα 
μέτριας αντοχής. Οι περιοχές που χρωματίζονται με γκρι αντιστοιχούν στις περιοχές 
υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής της τοιχοποιίας.  

 

 

 
Εικόνα ΙΙ.2. Απεικόνιση κύριων εφελκυστικών τάσεων χωρίς και με την ενίσχυση της 
τοιχοποιίας του ορόφου με ξύλινα στοιχεία.   
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Εικόνα ΙΙ.3. Απεικόνιση οριζόντιων ελαστικών μετακινήσεων χωρίς και με την ενίσχυση της 
τοιχοποιίας με ξύλινα στοιχεία.   

 
Από τη σύγκριση του εμβαδού των περιοχών υπέρβασης της αντοχής της 

τοιχοποιίας (σημειωμένες με γκρι χρώμα), συμπεραίνεται ότι η ένταση στην περίπτωση 
της ξυλόπηκτης τοιχοποιίας έχει μειωθεί αρκετά στον όροφο του κτιρίου. Αντίστοιχα 
είναι και τα συμπεράσματα για τις μετακινήσεις όπως η προσθήκη των ξύλινων 
στοιχείων έχει μειώσει τις απόλυτες και σχετικές μετακινήσεις του ορόφου. 
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Μελέτη επιρροής παραμέτρου 48 (λόγος πάχους τοιχοποιίας προς 

το ύψος της) στη σεισμική συμπεριφορά των κτιρίων 
 
Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η επιρροή του πηλίκου πάχος τοίχου προς 

ύψος ορόφου. Για το λόγο αυτό, μειώνεται στο εξεταζόμενο προσομοίωμα το ύψος του 
ισογείου από 4.5μ σε 3.5μ με αποτέλεσμα ο λόγος να αλλάζει για το κτίριο μελέτης 
από 0.11 σε 0.14, δηλαδή σύμφωνα με το Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού 
ελέγχου, από κατηγορία Β σε Α. Σε αντιστοιχία με την προηγούμενη παράγραφο 
μελετώνται οι κύριες εφελκυστικές τάσεις και οι οριζόντιες μετακινήσεις κατά μήκος 
της μεγαλύτερης πλευράς του κτιρίου και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα 
αντίστοιχα του φορέα χωρίς την ενίσχυση με ξύλινα δομικά μέλη στον όροφο, όπως 
παρουσιάστηκαν στις εικόνες ΙΙ.2 και ΙΙ.3. Η ένταση όπως και οι μετακινήσεις 
μειώνονται εμφανώς γεγονός που δικαιολογεί τη διαφοροποίηση στο δελτίο 
προσεισμικού ελέγχου. 

 

 

 
Εικόνα ΙΙ.4. Απεικόνιση κύριων εφελκυστικών τάσεων για ύψος ισογείου 4.5μ και 3.5μ, 
αντίστοιχα 
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Εικόνα ΙΙ.5. Απεικόνιση οριζόντιων ελαστικών μετακινήσεων για ύψος ισογείου 4.5μ και 
3.5μ, αντίστοιχα 
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Παράρτημα III

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A
Απλές αρχιτεκτονικές κατασκευές με δύο είδη κυρίων φερόντων στοιχείων: κατακόρυφους τοίχους και οριζόντια δάπεδα ( 
επίπεδα ή θολωτά) Εάν είναι ικανοποιητικά συνδεδεμένα , η αμοιβαία  συνεργασία μεταξύ των δομικών στοιχείων επιτρέπει στο 
κτίριο να συμπεριφέρεται σαν ένα κουτί ή ένα σύνολο  κουτιών

ΑΒ
Σύνθετες αρχιτεκτονικές κατασκευές που χαρακτηρίζονται από μεγάλους ενιαίους χώρους με λίγους εσωτερικούς τοίχους (με ή 
χωρίς τοξοστοιχίες)  συνδεόμενους με τους περιμετρικούς τοίχους με ενδιάμεσα πατώματα ή οροφές ή με συμπληρωματικές 
κατασκευές –κουτιά  γύρω από τον κεντρικό μεγάλο χώρο.

B
Αρχιτεκτονικές κατασκευές που χαρακτηρίζονται από μεγάλους ενιαίους χώρους με λίγους εσωτερικούς τοίχους και χωρίς 
ενδιάμεσα πατώματα. Στα διάφορα τμήματα αυτών των κτιρίων λειτουργούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί βλαβών και συχνά είναι 
πιθανόν να αποτελούνται από  ειδικά  διακριτά κατασκευαστικά μακροστοιχεία (όψεις, θριαμβικά τόξα, τρούλλοι , αψίδες κλπ.) Η 
κατηγορία αυτή αφορά κυρίως κτίρια μεγάλης κλίμακας. 

C
Αρχιτεκτονικές κατασκευές στις οποίες η κατακόρυφη διάσταση υπερισχύει των άλλων. Καθώς συχνά αυτά τα κτίσματα 
χαρακτηρίζονται από έντονη λυγηρότητα η σεισμική τους απόκριση μπορεί να θεωρηθεί ως  καθολική καμπτική συμπεριφορά. .

D
Αρχιτεκτονικές κατασκευές με ψηλούς ελεύθερα ιστάμενους κίονες, πεσσούς, τείχη με ή χωρίς νευρώσεις, τόξα, αντηρίδες κλπ. 
που αποτελούν (σχηματίζουν)  ένα κυρίως επίπεδο δομικό στοιχείο. Η σεισμική τους απόκριση μπορεί να θεωρηθεί ως καμπτική 
εκτός επιπέδου συμπεριφορά

E
Ογκώδεις αρχιτεκτονικές κατασκευές στις οποίες το μεγάλο πάχος των τοίχων , εάν συσχετισθεί με τις άλλες τους  διαστάσεις δεν
επιτρέπει την προσομοίωση τους ως επιφανειακά δομικά στοιχεία  Τοπικές αστοχίες προκύπτουν πχ με την αποκόλληση της 
εξωτερικής τους παρειάς. Οι γεωτεχνικές παράμετροι (συνθήκες) παίζουν έναν εξίσου σημαντικό ρόλο. 

F Μεμονωμένες αρχιτεκτονικές κατασκευές  που δεν οριοθετούν έναν εσωτερικό χώρο. 

G
Ιστορικά κέντρα ή άλλα σύνολα κτιρίων κατασκευασμένα από συνήθη οικοδομικά υλικά των οποίων η πολιτιστική αξία προκύπτει 
από την συνολική τους πολεοδομική διαμόρφωση  Η σεισμική απόκριση πρέπει να λάβει υπόψη (εξαρτάται από)  την 
αλληλεπίδραση μεταξύ γειτονικών κτιρίων. 

H
Αρχαιολογικοί χώροι που αποτελούνται από υπολείμματα κτιρίων και λοιπά ερείπια μικρού ύψους που είναι περισσότερα  ευάλωτα 
σε περιβαλλοντικές δράσεις παρά σε σεισμό

I Υπόγειες κατασκευές συχνά διαμορφωμένες  με επεξοχικό σύστημα, η λαξευμένες σε μαλακούς βράχους ή σπήλαια. Σε αυτές τις 
κατασκευές η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις γεωτεχνικές παραμέτρους (συνθήκες).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΔΑΦΩΝ 
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ΤΥΠΟΙ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥΣ 

ΜΟΝΟΣΤΡΩΤΕΣ 
ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΩΣ 0,25 Μ. ΔΙΣΤΡΩΤΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΩΣ 0,55Μ 

ΤΡΙΣΤΡΩΤΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 0,55-0,80 Μ.

ΣΥΜΠΑΓΗ  ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ    ΧΑΛΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ        ΠΛΙΝΘΟΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ  

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΜΕ ΚΑΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ                   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ.

ΧΑΛΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ.

ΤΡΙΣΤΡΩΤΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ >0,80 Μ.
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ΠΛΑΚΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
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ΠΛΗΡΩΣ ΙΣΟΔΟΜΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ TΡΙΣΤΡΩΤΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΜΕ ΙΣΟΔΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ
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ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ 
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ 
ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΛΑΞΕΥΤΗ  
ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
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ΠΛΙΝΘΟΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ ΟΨΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΨΕΥΔΟΠΛΙΝΘΟΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ 
ΟΨΗ  ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ

ΚΕΡΑΜΟ-
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 
ΣΕ

ΠΛΙΝΘΟ-
ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ
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ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΑΠΟ ΩΜΕΣ ΠΛΙΝΘΟΥΣ
ΜΕ ΠΗΛΟ ΚΑΙ ΑΧΥΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ
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ΜΙΣΤΡΙΣΤΗ ΟΨΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
ΜΕ 

ΞΕΧΕΙΛΙΣΤΟ 
ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ
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ΤΥΠΟΙ ΘΟΛΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΟΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΦΘΟΡΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΘΟΛΙΤΩΝ

ME MIKΡΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΚΟΝΙΑΜΑ                      ΜΕ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΘΟΛΙΤΕΣ                              ΜΕ ΛΑΞΕΥΤΟΥΣ ΘΟΛΙΤΕΣ

ΑΠΟΚΟΠΗ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΑΙΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΩ ΠΑΡΕΙΑΣ  ΤΟΙΧΟΥ
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ΤΥΠΟΙ  ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ 

ΔΙΠΛΗ ΞΥΛΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΤΡΙΣΤΡΩΤΗ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΜΕ ΚΛΑΠΕΣ.

ΜΟΝΗ ΞΥΛΟΔΕΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ.

ΤΡΙΠΛΗ ΞΥΛΟΔΕΣΙΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΠΑΧΟΥΣ 1,20
ΜΕ ΚΛΑΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΕΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΔΙΠΛΟΥ ΤΑΦ ΣΕ ΛΙΘΙΝΟ ΠΕΣΟ
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΥΠΑΡΞΗΣ 
ΞΥΛΟΔΕΣΙΩΝ
ΣΕ 
ΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΣΦΗΝΕΣ
ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 
ΑΚΡΩΝ
ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΔΡΑΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ  
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ  ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ  ΜΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΣΤΡΩΤΗΡΑ 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΔΡΑΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ 
ΔΙΠΛΗ ΞΥΛΟΔΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΔΡΑΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ 
ΞΥΛΙΝΟ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΣΤΡΩΤΗΡΑ 

ΑΠΛΗ ΕΔΡΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ       ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΕΔΡΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ     ΕΔΡΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΣ ΣΕΝΑΖ     ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑ
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Εξετάζεται το Αρχοντικό της οδού Ιεροκλέους πριν τις εργασίες 
αποκατάστασης την περίοδο 2000-2010. 

1 
Ονομασία 

Κύρια Αρχοντικό της οδού 
Ιεροκλέους 

2 Άλλη Αρχοντικό εποχής 
Τουρκοκρατίας 

3 Θέση Δήμος Ρόδου 
4 Οικισμός Παλιά Πόλη της Ρόδου 
5 Διεύθυνση Οδός Ιεροκλέους δίπλα στο 

Μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου 

6 Τοπωνύμιο περιοχής Παλιά Πόλη της Ρόδου 
7 Γεωδαιτικά στοιχεία - 
8 Κωδικός αρχαιολ. 

Κτηματολογίου 
- 

9 Περιγραφή-
Μέγεθος 
Κατασκευής 

Αριθμός ορόφων Διώροφη κατασκευή (Ισόγειο 
& Όροφος) 

10 Εμβαδόν (τ.μ.) 200 τ.μ. + 200 τ.μ. 
11 Τυπολογία με βάση την χρήση Κατοικία 
12  Ιδιοκτησία-

χρήση 
Σημερινός ιδιοκτήτης ΥΠΠΟΑ 

13 Αρχική χρήση Κατοικία 
14 Σημερινή χρήση Ιστορικό κτίριο 
15 Πλήθος χρηστών 20-30 (max. 50)
16 Συχνότητα χρήσης Περιστασιακή 
17 Ηλικία Χρονολόγηση μνημείου βάσει 

εποχής κατασκευής  
Περίοδος Τουρκοκρατίας 18ος-
19ος αιώνας  

18 
Προστασία 

Προστατευόμενο αγαθό Αρχιτεκτονικός τύπος 
19 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας Απόφαση κήρυξης 
20 Αρμόδιος φορέας προστασίας ΥΠΠΟΑ(Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου) 
21 Αρμόδιος φορέας 

αναστήλωσης 
ΔΑΒΜΜ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
22 ΟΝΟΜΑ: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΤΗΛ./ E-mail: 
ΟΝΟΜΑ: 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΤΗΛ./Email: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 
23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 

Α 
 

AB 
Χ 

B C D Ε F ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

24 ΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο φέρον οργανισμός του κτιρίου είναι λιθοδομή με την τοιχοποιία 
του ισογείου και του ανατολικού τοίχου του ορόφου να έχει πάχος 
60-70 εκ., ενώ στα υπόλοιπα τμήματα του ορόφου η τοιχοποιία 
είναι 25 εκ. με ενισχύσεις ωστόσο των περιμετρικών τοίχων με 
ξυλοδεσιές στη βάση, πάνω από τα πρέκια και στη στέψη τους. Οι 
ξυλοδεσιές κλειδώνουν μεταξύ τους με ειδικές διατομές και 
στερεώνονται στους τοίχους με μεταλλικές αγκυρώσεις. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 
Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή λιθοσωμάτων  Χ  
26 Είδος λιθοσωμάτων   Χ  
27 Κονίαμα δομής των 

εξωτερικών στρώσεων  
  Χ 

28 Υλικό πλήρωσης πυρήνα 
 (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές), εφόσον είναι 
δυνατή η διερεύνησή του 

 Χ 
 

 

29 Κατακόρυφες νευρώσεις  
(αντηρίδες ) 

   

30 Διαμόρφωση γωνιών, ακμών 
με λαξευτούς λίθους 

  Χ 

31 Διαζώματα (χωροθέτηση)   Χ 

32 Διαζώματα (τύπος)   Χ 
33 Διαζώματα (πλήθος 

οριζόντιων σταθμών) 
  Χ 

34 Σύνδεση διαζωμάτων 
(κλάπες, εντορμίες, κλείδωμα 
περιμετρικών ξυλοδεσιών 
κλπ) 

  Χ 

35 Διαζώματα (κατάσταση 
υλικών) Ξύλο, μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα 

Χ   

36 Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.  ----- ----- 
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37 Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.   ----- 

38 Ξυλόπηκτη τοιχοποιία 
(κατάσταση ξύλινων 
υποστυλωμάτων εντός της 
τοιχοποιίας, στρωτήρων) 

Χ   

39 Εξωτερικές μεταλλικές 
περιδέσεις τοιχοποιίας 

   

 
Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 

Αξιολόγηση Γ Β Α 
40 Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά  

(κατάσταση υλικών και 
συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ 
τους)   

 Χ  

41 Φέροντα στοιχεία δώματος 
(κατάσταση υλικών & 
συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων 
δώματος) 

Χ   

42 Συνδέσεις με κατακόρυφα 
στοιχεία (τοιχοποιία) 

Χ   

43 Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα)  
στην έδραση  

   

44 Θολοδομία    
45 Τοξωτές νευρώσεις    
46 Ελκυστήρες, ελκυστηροθλι- 

πτήρες  
   

 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Αξιολόγηση  Γ Β Α 
47 Σχέση πάχους τοίχου προς 

μήκος μεγαλύτερης ελεύθερης 
πλευράς (χωρίς εγκάρσιους 
τοίχους)  

Χ 
(0.05) 

  

48 Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος 
πλευράς 

Χ 
(0.06) 

  

49 Πρόσθετος καθ’ ύψος 
πρόβολος(πχ αέτωμα) 

   

50 Διάταξη ανοιγμάτων 
(εξετάζεται εάν η διάταξη των 
ανοιγμάτων διακόπτει τις 
κατακόρυφες ζώνες πεσσών) 

 Χ 
 

 

51 Ανοίγματα κοντά στις γωνίες 
(απόσταση από γωνία) 

Χ (1,00) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 
52 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  

ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: 
 
Ι 

 
ΙΙ 
Χ 

 
ΙΙΙ 
 

53 Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει Δεν υπάρχει 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Α Β C D E S1 
S2 

54 Βάσει μελέτης 
/ερευνητικών δεδομένων 

      

55 Εκτίμηση με επιφύλαξη  Χ     
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 Αξιολόγηση επιρροής  Συντελεστής 

επιρροής 
56 Δυσμενής γεωμορφολογία/ 

δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος   

 

57 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο 
εμβολισμού  

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  
 Αξιολόγηση 

επιρροής  
Γ Β Α 

58 Γενική εικόνα 
παθολογίας σε 
τοιχοποιία 

Χ   

59 Παθολογία 
σε θολοδομία 
και τόξα 

  Χ 

60 Παθολογία 
σε στέγες και 
πατώματα 

Χ   

 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 
 
Περιγραφή προβλήματος: 
61  
 
Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες: 
62 
Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες: 
63  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 

Φύλλο τεκμηρίωσης 1 
 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
 
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ/είδη σχεδίων ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  
Τοπογραφική ΟΧΙ  
Αρχιτεκτονική μελέτη 
αποκατάστασης 

ΝΑΙ  Γ.Ντέλλα και 
Μ.Ζερλέντη (2001) 

Φέροντος οργανισμού ΝΑΙ Ε.Τσακανίκα και Κ. 
Αθανασιάδη 

Παθολογίας ΟΧΙ  
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Παλαιότερες 
επεμβάσεις  
(οικοδομικές 
φάσεις) 

 

Τελευταία 
επισκευή  

Τα παραπάνω φύλλα καταγραφής αναφέρονται στην 
κατάσταση του κτίσματος πριν τις εργασίες αποκατάστασης 
που ξεκίνησαν μετά την αρχιτεκτονική μελέτη του 2001. 
Οι εργασίες αποκατάστασης περιλάμβαναν την ενίσχυση των 
θεμελίων με συμπλήρωση της λιθοδομής της θεμελίωσης, της 
τοξοστοιχίας του χαγιατιού που έλειπε και τη σύνδεσή της με 
τα θεμέλια των οντάδων σε βάθος 1.5μ. Ολοκληρώθηκε η 
στερέωση και η αποκατάσταση του φέροντα οργανισμού των 
λιθοδομών του ισογείου και του ορόφου με αντικαταστάσεις 
σαθρών λίθων και λιθοσυρραφές. Καθαρίστηκαν οι 
επιφάνειες των λιθοδομών από υπολείμματα σαθρών 
επιχρισμάτων και νεότερων τσιμεντοκονιαμάτων, 
καθαρίστηκαν οι αρμοί σε βάθος και αρμολογήθηκε βαθιά με 
ειδικό ασβεστοκονίαμα με κοκκοδιαβαθμισμένη χαλαζιακή 
άμμο. Στο επίπεδο της στέψης αντικαταστάθηκαν οι 
στρωτήρες και δόθηκε μεγάλη προσοχή στη σύνδεσή τους 
με την υποκείμενη λιθοδομή με ξύλινες καβίλιες. Το 
μεσοπάτωμα και το δώμα αποκαταστάθηκαν με επανάχρηση 
παλαιών τεμαχίων δοκών και συμπλήρωση με νέα ξυλεία 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
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ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΕΩΣ/ΩΝ 
 

κάτοψη Ισογείου 

κάτοψη Ορόφου 

Διαστάσεις κτίσματος: (μήκος 16,30 μ. x πλάτος 9,70 μ) και πάχος τοίχων 
60-70 εκ. εκτός από τον ανατολικό του ορόφου που είναι 20 εκ. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ/ΕΣ:  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
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Η εικόνα προβάλλει την κατάσταση του κτίσματος πριν και μετά τις 

εργασίες αποκατάστασης. 
 
 

Φύλλο τεκμηρίωσης 2 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (φύλλο τεκμηρίωσης) 
 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Εφόσον υπάρχει γεωλογικός χάρτης να επισυνάπτεται 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν 
γνωρίζω 

Επιφανειακή θεμελίωση σε χαλαρές 
επιχωματώσεις  η προσχώσεις 

  Χ 
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Κτισμένο κοντά ή πάνω σε επισφαλές φυσικό ή 
τεχνητό πρανές 

 ΟΧΙ  

Σε περιοχή με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα   Χ 

Σε περιοχή με ιστορικό πλημμυρών  ΟΧΙ  

Παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης   ΟΧΙ  

Γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλλον (άλατα) ΝΑΙ    
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: 
 

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 

επαρκής αρμός***    

ανεπαρκής ή μη συνεχής αρμός    

χωρίς αρμό     
Το εύρος του αντισεισμικού αρμού αναφέρεται στην ανώτατη στάθμη επαφής 
μεταξύ όμορων κτιρίων και θεωρείται επαρκής 2 εκ.  για 3 μ ύψος και προσαύξηση 
κατά  άλλο 1 εκ. ανά 1 μ. πρόσθετου ύψους   
 

ΕΙΔΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Με άλλο ισόγειο διαφορετικού ύψους  ΟΧΙ 

Κτίσμα διαφορετικής δυσκαμψίας  ΟΧΙ 

Με ανομοιογενείς στάθμες ορόφων   ΟΧΙ 

Σε επαφή με δυσανάλογα ογκώδη ή 
ψηλή κατασκευή (τείχος, 
κωδωνοστάσιο, γέφυρα κλπ.) 

 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΤΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 
Ελεύθερο κείμενο 
 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ; 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
Αν υπάρχει αναφέρονται τα ειδικότερα στοιχεία που προκύπτουν. 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 3 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που 
περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα, δίδονται πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τις τυπικές μορφές ρηγματώσεων.  

 
Aξιολόγηση Γ Β Α 
Κατακόρυφες ρωγμές κατά το πάχος 
του τοίχου με «φούσκωμα» της 
τοιχοποιίας 
 

 
 

  Εμφανίζονται 
τριχοειδείς 
ρωγμές σε 
πολύ λίγους 
τοίχους. 
Ενδεχόμενη 
πτώση 
μικροτεμαχίω
ν από 
επιχρίσματα. 

Ρωγμές αποκόλλησης εγκάρσιων 
τοιχών  
 

 
 

Παρατηρείται  
αποκόλληση-
αποσύνδεση 
εγκάρσιων 
τοιχών. 
Διαμπερείς 
ρωγμές. 

  

Οριζόντιες καμπτικές ρωγμές είτε 
στη βάση του τοίχου είτε στη βάση 
πεσσών, είτε άνωθεν ανοιγμάτων  

 

 
 

  Δεν 
υπάρχουν. 

Λοξές ή χιαστί καμπτοδιατμητικές 
ρωγμές  

  Δεν υπάρχουν. 
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Ρωγμές στη βάση των 
διαφραγμάτων, στεγών (πλημμελής 
έδραση στέγης, κακή στερέωση ή/και 
κατ’ αποστάσεις) 

 

 

 
  

Πολλές σε 
πλήθος και 
μεγάλου 
εύρους (πιθανή 
παρατήρηση 
ολίσθησης 
στέγης). 

  

Βλάβες σε θόλους, αψίδες και τόξα 

 

 

  Δεν υπάρχουν. 

Αποκλίσεις τοιχοποιών από 
κατακόρυφο   

  Δεν υπάρχουν. 
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Κύρια

Άλλη

Δήμος

Οικισμός

Διεύθυνση

Τοπωνύμιο 
περιοχής

Γεωδαιτικά στοιχεία

Κωδικός αρχαιολ. 
Κτηματολογίου

Αριθμός ορόφων

Εμβαδόν  (τ.μ.)
Τυπολογία με βάση 
την χρήση
Σημερινός 
ιδιοκτήτης

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Πλήθος χρηστών

Συχνότητα χρήσης 

Ηλικία
Χρονολόγηση 
μνημείου βάσει 
εποχής κατασκευής 

Προστατευόμενο 
αγαθό

Θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας

Αρμόδιος φορέας 
προστασίας

Αρμόδιος φορέας 
αναστήλωσης

ΔΑΒΜΜ

Προστασία 

Περιστασιακή 

Περίοδος Τουρκοκρατίας 18ος-19ος 
αιώνας 

Αρχιτεκτονικός τύπος 

Απόφαση κήρυξης

Αρχοντικό εποχής Τουρκοκρατίας

Ρόδου

Παλιά Πόλη της Ρόδου 

Οδός Ιεροκλέους δίπλα στο Μοναστήρι 
του Αγίου Γεωργίου

Παλιά Πόλη της Ρόδου

Διώροφη κατασκευή (Ισόγειο & 
Όροφος)

200 τ.μ. + 200 τ.μ.

 Ιδιοκτησία-
χρήση

Ονομασία

Θέση

Περιγραφή-
Μέγεθος 

Κατασκευής

ΥΠΠΟΑ(Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου)

Κατοικία

ΥΠΠΟΑ

Κατοικία

Ιστορικό κτήριο

20-30 (max. 50)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

αριθμός Δελτίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Αρχοντικό της οδού Ιεροκλέους
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ς 
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Τρ
ω

τό
τη

τα
ς

Β
αθ

μο
λό

γη
ση

Α
ρι

θμ
ός

 σ
υμ

π
λη

ρω
μέ

νω
ν 

ερ
ω

τή
σε

ω
ν
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ΟΝΟΜΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./ E-mail:
ΟΝΟΜΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./Email:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α AB
Χ B C D E F Δ

ΕΝ
 

ΓΝ
Ω

ΡΙ
ΖΩ

2 25

2

3

2

Δεν 
συμπληρώθηκε

3

3

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Ο φέρον οργανισμός του κτιρίου είναι λιθοδομή με την 
τοιχοποιία του ισογείου και του ανατολικού τοίχου του 
ορόφου να έχει πάχος 60-70 εκ ενώ στα υπόλοιπα τμήματα 
του ορόφου η τοιχοποιία είναι 25 εκ με ενισχύσεις ωστόσο 
των περιμετρικών τοίχων με ξυλοδεσιές στη βάση, πάνω 
από τα πρέκια και στη στέψη τους. Οι ξυλοδεσιές 
κλειδώνουν μεταξύ τους με ειδικές διατομές και 
στερεώνονται στους τοίχους με μεταλλικές αγκυρώσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Περιγραφή 
φερόντων 
στοιχείων 
δομικού 
συστήματος

Πλοκή λιθοσωμάτων

Είδος λιθοσωμάτων 

x

x

Διαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς 
λίθους

Διαζώματα (χωροθέτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

B A

x

x

x

x

Γ

Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων 

Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή 
η παρατήρηση του (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές)

Κατακόρυφες νευρώσεις  (αντηρίδες , 
σφενδόνια)

Σύ
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 β
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ν 
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Εν
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3

3

3

1

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

1

Δεν 
συμπληρώθηκε

11

2

1

1

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε 3

1

1

Δεν 
συμπληρώθηκε

2

1 4 48.61

Διαζώματα (τύπος)

x

x

Γ B A

Γ) Γεωμετρικά Στοιχεία

x

Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση 
(ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.)

Διαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών)

Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης
(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους)  

x

 Διαζώματα 
(κατάσταση υλικών: Ξύλο, Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα)

Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.

xΞυλόπηκτη τοιχοποιία (κατάσταση ξύλινων 
υποστυλωμάτων εντός της τοιχοποιίας, 
Εξωτερικές μεταλλικές περιδέσεις τοιχοποιίας

x

x

Θολοδομία

Τοξωτές νευρώσεις

Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες 

Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος μεταξύ τους) 

Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους
(κλάπες, εντορμίες κλπ.)

x

Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία) x

Γ B A

x

Αξιολόγηση 

Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς 

Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς

Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος

x

x

Διάταξη ανοιγμάτων 

Ανοίγματα κοντά στις γωνίες 
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2.4

Α Β C D E S1 
S2

0

1

Αξιολόγηση 
επιρροής 

Δυσμενής 
γεωμορφολογία/ 
δυσμενείς 
συνθήκες 
περιβάλλοντος  

1

Γειτονικά κτίρια 
με κίνδυνο 
εμβολισμού 

1 42.50

25

75

25

25.00

116.11

Τε
λι

κό
ς 

Δ
εί

κτ
ης

 
Τρ

ω
τό

τη
τα

ς

Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες:

Παθολογία σε θόλους και αψίδες

Παθολογία σε στέγες και πατώματα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ
Περιγραφή προβλήματος:

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία

Αξιολόγηση

X

Γ B A

x

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

X

X

Βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων

Εκτίμηση με επιφύλαξη

Συντελεστής επιρροής

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

III

x

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα:

Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει

I II

Δ
εί
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ης
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ει

σμ
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ής
 Δ

ρά
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ς
Δ
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ς

Συντελεστής 
επιρροής 

Πρόσθετων 
Στοιχείων

Ο
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ς 
Σε
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Εξετάζεται το Νεοκλασικό Οθωμανικό Δικαστήριο πριν τις εργασίες 
αποκατάστασης. 

1 
Ονομασία 

Κύρια Νεοκλασικό Οθωμανικό 
Δικαστήριο 

2 Άλλη Έδρα του τελευταίου καδή της 
Ρόδου/Πρώην Γραφεία Βακούφ 

3 Θέση Δήμος Ρόδου 
4 Οικισμός Παλιά Πόλη της Ρόδου 
5 Διεύθυνση Οδός Θεοφιλίσκου 
6 Τοπωνύμιο περιοχής Παλιά Πόλη της Ρόδου 
7 Γεωδαιτικά στοιχεία - 
8 Κωδικός αρχαιολ. 

Κτηματολογίου 
- 

9 Περιγραφή - 
Μέγεθος 
Κατασκευής 

Αριθμός ορόφων Διώροφη κατασκευή με υπόγειο 
(Ισόγειο & Όροφος & Υπόγειο)  

10 Εμβαδόν (τ.μ.) 180 τ.μ. + 180 τ.μ. + 180 τ.μ. 
11 Τυπολογία με βάση την 

χρήση 
Έδρα του τελευταίου καδή της 
Ρόδου - Διοικητικό Κτίριο 

12  Ιδιοκτησία-
χρήση 

Σημερινός ιδιοκτήτης ΥΠΠΟΑ 
13 Αρχική χρήση Διοικητικό Κτίριο 
14 Σημερινή χρήση Ιστορικό κτήριο 
15 Πλήθος χρηστών 20-30 (max. 50)
16 Συχνότητα χρήσης Περιστασιακή 
17 Ηλικία Χρονολόγηση μνημείου 

βάσει εποχής κατασκευής 
Περίοδος Τουρκοκρατίας 18ος-19ος 
αιώνας  

18 
Προστασία 

Προστατευόμενο αγαθό Αρχιτεκτονικός τύπος 
19 Θεσμικό πλαίσιο 

προστασίας 
Απόφαση κήρυξης 

20 Αρμόδιος φορέας 
προστασίας 

ΥΠΠΟΑ(Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου) 

21 Αρμόδιος φορέας 
αναστήλωσης 

ΔΑΒΜΜ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
22 ΟΝΟΜΑ: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΤΗΛ./ E-mail: 
ΟΝΟΜΑ: 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΤΗΛ./Email: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 
23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 

Α 
 

AB 
Χ 

B C D Ε F ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

24 ΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το δικαστήριο είναι ένα διώροφο νεοκλασικό κτίριο κτισμένο 
πάνω στον τέταρτο από δυτικά βυζαντινό πύργο του Βυζαντινού 
κάστρου της Ρόδου. Συνεπώς το υπόγειο του κτηρίου ανήκει στο 
αρχικό τετράγωνο βυζαντινό πύργο που αποτελείται από έναν 
θόλο με ογκώδεις τοίχους 4μ πάχους. Το ισόγειο και ο α όροφος 
αποτελούνται από λιθοδομές πάχους 50-60εκ. οι οποίες 
συγκρατούν την τετράριχτη ξύλινη στέγη στο ανώτερο ύψος του 
κτηρίου. Το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου είναι επιχρισμένο 
εκτός από τα χαμηλότερα τμήματα στα οποία γίνεται η σύνδεση 
με το σωζόμενο τμήμα του πύργου. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 
Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή λιθοσωμάτων  Χ  
26 Είδος λιθοσωμάτων   Χ  
27 Κονίαμα δομής των 

εξωτερικών στρώσεων  
  Χ 

28 Υλικό πλήρωσης πυρήνα 
 (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές), εφόσον είναι 
δυνατή η διερεύνησή του 

 Χ 
 

 

29 Κατακόρυφες νευρώσεις  
(αντηρίδες , σφενδόνια) 

   

30 Διαμόρφωση γωνιών, ακμών 
με λαξευτούς λίθους 

  Χ 

31 Διαζώματα (χωροθέτηση)   Χ 

32 Διαζώματα (τύπος)   Χ 
33 Διαζώματα (πλήθος 

οριζόντιων σταθμών) 
  Χ 

34 Σύνδεση διαζωμάτων 
(κλάπες, εντορμίες κλπ) 

  Χ 

35 Διαζώματα (κατάσταση 
υλικών) Ξύλο, μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα 

  Χ 
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36 Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.  ----- ----- 
37 Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.   ----- 

38 Ξυλόπηκτη τοιχοποιία 
(κατάσταση ξύλινων 
υποστυλωμάτων εντός της 
τοιχοποιίας, στρωτήρων) 

   

39 Εξωτερικές μεταλλικές 
περιδέσεις τοιχοποιίας 

   

 
Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 

Αξιολόγηση Γ Β Α 
40 Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά  

(κατάσταση υλικών)   
 Χ  

41 Φέροντα στοιχεία δώματος 
(κατάσταση υλικών & συνδέσεων 
επί μέρους δομικων στοιχείων 
δώματος) 

Χ   

42 Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία 
(τοιχοποιία) 

Χ   

43 Σενάζ στην έδραση     
44 Θολοδομία    
45 Τοξωτές νευρώσεις    
46 Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες     

 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Αξιολόγηση  Γ Β Α 
47 Σχέση πάχους τοίχου προς 

μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους)  

Χ 
(0.06) 

  

48 Σχέση πάχους τοίχου προς 
ύψος πλευράς 

Χ 
(0.06) 

  

49 Πρόσθετος καθ’ ύψος 
πρόβολος(πχ αέτωμα) 

   

50 Διάταξη ανοιγμάτων 
(εξετάζεται εάν η διάταξη 
των ανοιγμάτων διακόπτει 
τις κατακόρυφες ζώνες 
πεσσών) 

  Χ 
 

51 Ανοίγματα κοντά στις 
γωνίες (απόσταση από 
γωνία) 

Χ (1,00) 
 

   

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
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52 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: 

 
Ι 

 
ΙΙ 
Χ 

 
ΙΙΙ 
 

53 Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει Δεν υπάρχει 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Α Β C D E S1 
S2 

54 Βάσει μελέτης 
/ερευνητικών δεδομένων 

      

55 Εκτίμηση με επιφύλαξη  Χ     
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 Αξιολόγηση επιρροής  Συντελεστής 

επιρροής 
56 Δυσμενής γεωμορφολογία/ 

δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος   

 

57 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο 
εμβολισμού  

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  
 Αξιολόγηση 

επιρροής  
Γ Β Α 

58 Γενική εικόνα 
παθολογίας σε 
τοιχοποιία 

  Χ 

59 Παθολογία 
σε θόλους και 
αψίδες 

  Χ 

60 Παθολογία 
σε στέγες και 
πατώματα 

 Χ  

 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 
Περιγραφή προβλήματος: 
61  
Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες: 
62  
Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες: 
63  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 

Φύλλο τεκμηρίωσης 1 
 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
 
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ/είδη σχεδίων ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  
Τοπογραφική ΟΧΙ  
Αρχιτεκτονική μελέτη 
αποτύπωσης 

ΝΑΙ  Α.Αγγελόπουλος και Συνεργάτες, Project: 

Centre for renewable energy sources 
Φέροντος οργανισμού ΝΑΙ  
Παθολογίας ΟΧΙ  
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Παλαιότερες 
επεμβάσεις  
(οικοδομικές 
φάσεις) 

 

Τελευταία 
επισκευή  

Τα παραπάνω φύλλα καταγραφής αναφέρονται στην 
κατάσταση του κτίσματος πριν τις εργασίες αποκατάστασης 
που ξεκίνησαν μετά την αρχιτεκτονική μελέτη του 2001. 
Οι εργασίες αποκατάστασης περιλάμβαναν την καθαίρεση 
των σαθρών επιχρισμάτων και την ολοκλήρωση της 
επισκευής και της ενίσχυσης της τετράριχτης ξύλινης στέγης. 
Επικαλύφθηκε η στέγη από γαλλικά κεραμίδια, 
επισκευάσθηκαν οι λιθοδομές με φράξιμο και συρραφή των 
ρωγμών, αντικαταστάθηκαν τα φθαρμένα ξύλινα κουφώματα 
καις και συντηρήθηκαν τα παλιά. Αποκαταστάθηκαν όλα τα 
επιχρίσματα των όψεων αρχικά και του εσωτερικού ΄χώρου 
στη συνέχεια 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
 
 
 
 
 
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΕΩΣ/ΩΝ 
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 κάτοψη Υπογείου 

 κάτοψη Ισογείου 
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 κάτοψη Ορόφου 
διαστάσεις κτίσματος: μήκος 13.6 μ. Πλάτος 13.6 μ και πάχος τοίχων  50-
+0 εκ. εκτός από το υπόγειο του οποίοι οι τοίχοι έχουν πάχος 4μ. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ/ΕΣ:  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
 

  
 
Οι εικόνες προβάλλουν την κατάσταση του κτίσματος πριν και μετά τις 

εργασίες αποκατάστασης. 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 2 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (φύλλο τεκμηρίωσης) 
 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Εφόσον υπάρχει γεωλογικός χάρτης να επισυνάπτεται 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν 
γνωρίζω 

Επιφανειακή θεμελίωση σε χαλαρές 
επιχωματώσεις  η προσχώσεις 

  Χ 

Κτισμένο κοντά ή πάνω σε επισφαλές φυσικό ή 
τεχνητό πρανές 

 ΟΧΙ  

Σε περιοχή με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα   Χ 

Σε περιοχή με ιστορικό πλημμυρών  ΟΧΙ  

Παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης   ΟΧΙ  

Γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλλον (άλατα) ΝΑΙ    
 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: 
 

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 

επαρκής αρμός***    

ανεπαρκής ή μη συνεχής αρμός    

χωρίς αρμό     
Το εύρος του αντισεισμικού αρμού αναφέρεται στην ανώτατη στάθμη επαφής 
μεταξύ όμορων κτιρίων και θεωρείται επαρκής 2 εκ.  για 3 μ ύψος και προσαύξηση 
κατά  άλλο 1 εκ. ανά 1 μ. πρόσθετου ύψους   
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ΕΙΔΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Με άλλο ισόγειο διαφορετικού ύψους  ΟΧΙ 

Κτίσμα διαφορετικής δυσκαμψίας  ΟΧΙ 

Με ανομοιογενείς στάθμες ορόφων   ΟΧΙ 

Σε επαφή με δυσανάλογα ογκώδη ή 
ψηλή κατασκευή (τείχος, 
κωδωνοστάσιο, γέφυρα κλπ.) 

 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΤΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 
Ελεύθερο κείμενο 
 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ; 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
Αν υπάρχει αναφέρονται τα ειδικότερα στοιχεία που προκύπτουν. 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 3 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που 
περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα, δίδονται πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τις τυπικές μορφές ρηγματώσεων.  

 
Aξιολόγηση Γ Β Α 
Κατακόρυφες ρωγμές κατά το πάχος 
του τοίχου με «φούσκωμα» της 
τοιχοποιίας 
 

 
 

  Εμφανίζονται 
τριχοειδείς 
ρωγμές σε πολύ 
λίγους τοίχους. 
Ενδεχόμενη 
πτώση 
μικροτεμαχίων 
από επιχρίσματα. 

Ρωγμές αποκόλλησης εγκάρσιων 
τοιχών  
 

 
 

  Δεν υπάρχουν. 

Οριζόντιες καμπτικές ρωγμές είτε 
στη βάση του τοίχου είτε στη βάση 
πεσσών, είτε άνωθεν ανοιγμάτων  

 

 
 

  Δεν υπάρχουν. 

Λοξές ή χιαστί καμπτοδιατμητικές 
ρωγμές  

  Δεν υπάρχουν. 
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Ρωγμές στη βάση των 
διαφραγμάτων, στεγών (πλημμελής 
έδραση στέγης, κακή στερέωση ή/και 
κατ’ αποστάσεις) 

 

 

 
  

 Μικρού 
εύρους 
και λίγες 
σε 
πλήθος. 

 

Βλάβες σε θόλους, αψίδες και τόξα 

 

 

  Δεν υπάρχουν. 

Αποκλίσεις  τοιχοποιών από την 
κατακόρυφο   

  Δεν υπάρχουν. 
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Κύρια

Άλλη

Δήμος

Οικισμός

Διεύθυνση

Τοπωνύμιο 
περιοχής

Γεωδαιτικά στοιχεία

Κωδικός αρχαιολ. 
Κτηματολογίου

Αριθμός ορόφων

Εμβαδόν  (τ.μ.)
Τυπολογία με βάση 
την χρήση
Σημερινός 
ιδιοκτήτης

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Πλήθος χρηστών

Συχνότητα χρήσης 

Ηλικία
Χρονολόγηση 
μνημείου βάσει 
εποχής κατασκευής 

Προστατευόμενο 
αγαθό
Θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας

Αρμόδιος φορέας 
προστασίας

Αρμόδιος φορέας 
αναστήλωσης

ΔΑΒΜΜ

Προστασία 

Περιστασιακή 

Περίοδος Τουρκοκρατίας 18ος-19ος 
αιώνας 

Αρχιτεκτονικός τύπος 

Απόφαση κήρυξης

Έδρα του τελευταίου καδή της 
Ρόδου/Πρώην Γραφεία Βακούφ

Ρόδου

Παλιά Πόλη της Ρόδου 

Οδός Θεοφιλίσκου

Παλιά Πόλη της Ρόδου

Διώροφη κατασκευή με υπόγειο 
(Ισόγειο & Όροφος & Υπόγειο) 

180 τ.μ. + 180 τ.μ. + 180 τ.μ.

 Ιδιοκτησία-
χρήση

Ονομασία

Θέση

Περιγραφή - 
Μέγεθος 

Κατασκευής

ΥΠΠΟΑ(Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου)

Έδρα του τελευταίου καδή της Ρόδου - 
Διοικητικό Κτίριο

ΥΠΠΟΑ

Διοικητικό Κτίριο

Ιστορικό κτήριο

20-30 (max. 50)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

αριθμός Δελτίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Νεοκλασικό Οθωμανικό Δικαστήριο
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ΟΝΟΜΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./ E-mail:
ΟΝΟΜΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./Email:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α AB
Χ B C D E F Δ

ΕΝ
 

ΓΝ
Ω

ΡΙ
ΖΩ

2 25

2

3

2

Δεν 
συμπληρώθηκε

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Το δικαστήριο είναι ένα διώροφο νεοκλασικό κτίριο κτισμένο 
πάνω στον τέταρτο από δυτικά βυζαντινό πύργο του 
Βυζαντινού κάστρου της Ρόδου. Συνεπώς το υπόγειο του 
κτηρίου ανήκει στο αρχικό τετράγωνο βυζαντινό πύργο που 
αποτελείται από έναν θόλο με ογκώδεις τοίχους 4μ πάχους. 
Το ισόγειο και ο α όροφος αποτελούνται από λιθοδομές 
πάχους 50-60εκ. οι οποίες συγκρατούν την τετράριχτη 
ξύλινη στέγη στο ανώτερο ύψος του κτηρίου. Το μεγαλύτερο 
τμήμα του κτηρίου είναι επιχρισμένο εκτός από τα 
χαμηλότερα τμήματα στα οποία γίνεται η σύνδεση με το 
σωζόμενο τμήμα του πύργου.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Περιγραφή 
φερόντων 
στοιχείων 
δομικού 
συστήματος

Πλοκή λιθοσωμάτων

Είδος λιθοσωμάτων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

B A

x

x

x

x

Γ

Κονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων 

Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή 
η παρατήρηση του (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές)

Κατακόρυφες νευρώσεις  (αντηρίδες , 
σφενδόνια)
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3

3

3

3

3

3

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

10

2

1

1

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε

Δεν 
συμπληρώθηκε 3

1

1

Δεν 
συμπληρώθηκε

3

1 4 54.41

Διαζώματα (τύπος)

x

x

Γ B A

Γ) Γεωμετρικά Στοιχεία

x

Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση 
(ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.)

Διαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών)

Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης
(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους)  

x

 Διαζώματα 
(κατάσταση υλικών: Ξύλο, Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα)

Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.
Ξυλόπηκτη τοιχοποιία (κατάσταση ξύλινων 
υποστυλωμάτων εντός της τοιχοποιίας, 
Εξωτερικές μεταλλικές περιδέσεις τοιχοποιίας

x

Θολοδομία
Τοξωτές νευρώσεις

Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες 

x

Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος μεταξύ τους) 

Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους
(κλάπες, εντορμίες κλπ.)

x

x

x

Διαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς 
λίθους

Διαζώματα (χωροθέτηση)

Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία) x

Γ B A

x

Αξιολόγηση 
Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς 

Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς

Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος

x

x

Διάταξη ανοιγμάτων 

Ανοίγματα κοντά στις γωνίες 
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2.4

Α Β C D E S1 
S2

0

1

Αξιολόγηση 
επιρροής 

Δυσμενής 
γεωμορφολογία/ 
δυσμενείς 
συνθήκες 
περιβάλλοντος  

1

Γειτονικά κτίρια 
με κίνδυνο 
εμβολισμού 

1 42.50

75

75

50

50.00

146.91
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ς

Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες:

Παθολογία σε θόλους και αψίδες

Παθολογία σε στέγες και πατώματα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ
Περιγραφή προβλήματος:

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία

Αξιολόγηση

X

Γ B A

x

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

X

X

Βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων

Εκτίμηση με επιφύλαξη

Συντελεστής επιρροής

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

III

x

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα:

Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει

I II
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Στοιχείων
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Εξετάζεται το Νεοκλασικό Σχολείο της οδού Παναιτίου πριν τις εργασίες 
αποκατάστασης. 

1 
Ονομασία 

Κύρια Νεοκλασικό Σχολείο της οδού 
Παναιτίου 

2 Άλλη Πρώην Καθολικό του Αγίου 
Ιωάννου των Ιπποτών της 
Ρόδου 

3 Θέση Δήμος Ρόδου 
4 Οικισμός Παλιά (Μεσαιωνική) Πόλη της 

Ρόδου  
5 Διεύθυνση Οδός Παναιτίου 
6 Τοπωνύμιο περιοχής Παλιά Πόλη της Ρόδου 
7 Γεωδαιτικά στοιχεία - 
8 Κωδικός αρχαιολ. 

Κτηματολογίου 
- 

9 Μέγεθος 
Κατασκευής 

Αριθμός ορόφων Ισόγεια Κατασκευή 
10 Εμβαδόν (τ.μ.) 900τ.μ. - σχεδόν τετράγωνο 

(31.70m x 32.60m), με 
εσωτερικό ορθογώνιο αίθριο 

11 Τυπολογία με βάση την χρήση Σχολείο – Κτίριο Εκπαίδευσης 
12  Ιδιοκτησία-

χρήση 
Σημερινός ιδιοκτήτης ΥΠΠΟΑ 

13 Αρχική χρήση Αρχικά Καθολικό του Αγίου 
Ιωάννου των Ιπποτών της 
Ρόδου και Μεγάλου Τζαμιού 
στη συνέχεια. Κατόπιν 
διώροφο σχολείο. 

14 Σημερινή χρήση Σχολείο 
15 Πλήθος χρηστών 30-40 (max. 50)
16 Συχνότητα χρήσης Περιστασιακή 
17 Ηλικία Χρονολόγηση μνημείου βάσει 

εποχής κατασκευής  
1898. (Περίοδος 
Τουρκοκρατίας 18ος-19ος 
αιώνας) 

18 
Προστασία 

Προστατευόμενο αγαθό Αρχιτεκτονικός τύπος 
19 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας Απόφαση κήρυξης 
20 Αρμόδιος φορέας προστασίας ΥΠΠΟΑ(Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου) 
21 Αρμόδιος φορέας 

αναστήλωσης 
ΔΑΒΜΜ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
22 ΟΝΟΜΑ: 
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 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  

 ΤΗΛ./ E-mail:  

 ΟΝΟΜΑ:  

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  

 ΤΗΛ./Email:  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
 
23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 

Α 

 
AB 

Χ 

B C D Ε F ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

24 ΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το υπό μελέτη κτίριο αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο με 

φέροντες τοίχους από λιθοδομή και στέγαση από ξύλινη στέγη. 

Μοναδική διαφοροποίηση στο δομικό σύστημα του κτιρίου, ο 

διαχωριστικός τοίχος στην νότια αίθουσα της ανατολικής όψης, 

μεταγενέστερη προσθήκη άρα και μη φέροντας, του οποίου το 

δομικό σύστημα διαπιστώθηκε ότι είναι μπαγδατί, συνήθης 

κατασκευή κατά την οθωμανική περίοδο. 

Η ανωδομή αποτελείται από κατακόρυφους φέροντες τοίχους 

ύψους 5.68m και με πάχη από 31cm σε εσωτερικούς έως 54cm 

στους περιμετρικούς. Το υλικό των τοίχων είναι αργολιθοδομή 

από τοπικό πωρόλιθο (πωρόλιθος Ρόδου), χαμηλών αντοχών 

γενικά, ενώ οι διαστάσεις των λιθοσωμάτων έχουν μεγάλες 

μεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Μετά από τις προκαταρκτικές 

εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων, μέσου πάχους 3cm, 

αποδείχθηκε ότι οι όψεις των τοιχοποιιών, όπως και η κατασκευή 

τους δεν είναι και τόσο επιμελημένη. Ωστόσο, οι τοίχοι 

συνδέονται στις διασταυρώσεις με εμπλεκόμενους πωρόλιθους 

ανά 2-3 σειρές λίθων, εξαιρουμένων των δύο εγκάρσιων 

διαχωριστικών. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί η παντελής απουσία ξυλοδεσιών σε 

όλο το ύψος των τοιχοποιιών και σε όλο το πάχος τους, τεχνική 

που όμως απαντάται σε παλαιότερες οθωμανικές κατασκευές στην 

περιοχή της Ρόδου πολύ συχνά, ακόμα και σε τοιχοποιίες 

μικρότερου ύψους. Το γεγονός αυτό ίσως μαρτυρεί την κακή 

οικονομική κατάσταση που επικρατούσε στη Ρόδο στα τέλη του 

19ου αιώνα μετά από τις αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές από 

σεισμούς και πυρκαγιές που συνέβησαν από το 1856 και έπειτα, 

καθώς και την ανάγκη για γρήγορη ανέγερση του σχολείου μετά 

την καταστροφή της Ά φάσης. 

Οι αρμοί είναι ανισοπαχείς με πλούσιο κονίαμα σε μεγάλο μέρος 

του πάχους τους (και με μεγάλο ποσοστό κενών επίσης) και με 

ενσωματωμένους συνήθως μικρού μεγέθους λίθους και κεραμικά 

(τσιβίκια) για να καλύψουν τα κενά ή να μειώσουν το εύρος των 

αρμών και την ποσότητα των κονιαμάτων. Το γέμισμα αυτό έχει 
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παρατηρηθεί και σε περιοχές έντονων ρηγματώσεων που στο 

παρελθόν υπήρξαν ευπαθείς και είχαν επισκευαστεί.Τα κονιάματα 

είναι ασβεστοκονιάματα με πιθανή ύπαρξη ποζολάνων, αδρανή 

φυσικής προέλευσης με γωνιώδη άκρα, τεμάχια ξύλου και 

κόκκους κάρβουνου. 

Στις τοξοστοιχίες και το προστώο υπάρχουν μεταλλικοί 

ελκυστήρες κυκλικής και τετραγωνικής συμπαγούς διατομής, 

διαστάσεων Φ32 και 30mm/30mm αντίστοιχα. Οι μεταλλικοί 

ελκυστήρες συνδέουν τις εκατέρωθεν γενέσεις των τόξων μεταξύ 

τους, την τοξοστοιχία με τους απέναντι τοίχους, όπως επίσης και 

τα τόξα του προστώου με την εξωτερική τοιχοποιία της 

ανατολικής όψης.  

Κατά τις επεμβάσεις στο τέλος της δεκαετίας  του 1970 

ενσωματώθηκαν στη μάζα της τοιχοποιίας της βόρειας, δυτικής 

και νότιας όψης πλαίσια Ο/Σ. Το ύψος των πλαισίων φτάνει έως 

τα τόξα των παραθύρων και διατρέχει εμφανώς τα ανοίγματα, 

μειώνοντας ταυτόχρονα το ύψος τους 

Οι όψεις είναι επιχρισμένες λιθοδομές, ενώ οι βάσεις κάτω από το 

ύψος του δαπέδου έχουν εμφανή λιθοδομή από ορθογωνισμένες 

πέτρες και κυφώσεις. Η δυτική πτέρυγα του κτιρίου ενισχύθηκε 

κατά τη δεκαετία του 70 με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Η 

επέμβαση αυτή έγινε λόγω των πολύ σοβαρών ρωγμών αυτής της 

πτέρυγας. Ωστόσο, η επέμβαση αυτή δεν ήταν αρκετή με 

αποτέλεσμα οι έντονες κατακόρυφες και διαγώνιες ρωγμές να 

συνεχιστούν τόσο στην προαναφερθείσα πτέρυγα, όσο και στις 

υπόλοιπες τρεις. Η λειτουργία του σχολείου διακόπηκε τη 

δεκαετία του 1980 με αποτέλεσμα η εγκατάλειψη του να 

επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση του αφού ακολούθησαν 

και διαφορικές καθιζήσεις που διεύρυναν τις υφιστάμενες ρωγμές 

Όμως η σοβαρότερη αιτία των μεγάλων προβλημάτων οφείλεται  

στο  μεγάλο  ύψος  (7,5  μ.  από  το  έδαφος  της αυλής) των 

λιθοδομών, στο μικρό πάχος τους (0,30- 0,50μ.)  και  στην  

ποιότητα  των  λιθοσωμάτων  με  τα ασθενή κονιάματα και 

επομένως στην αδυναμία τους να αναλάβουν ακόμη και τα ίδια τα 

φορτία του κτηρίου. Η ξύλινη στέγη με τα κεραμίδια και οι 

υδρορροές έχουν διαβρωθεί σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα, τα 

εισερχόμενα νερά της βροχής, να προκαλούν διάβρωση των 

ξύλινων στοιχείων της οροφής, των κουφωμάτων και των 

δαπέδων, αλλά και στις τοιχοποιίες, τα μαρμάρινα και βοτσαλωτά 

δάπεδα, τα επιχρίσματα και τις ζωγραφικές διακοσμήσεις. 

Το δομικό σύστημα της θεμελίωσης δεν είναι ενιαίο σε όλη την 

κάτοψη. Αποτελείται περιμετρικά από συνεχείς πεδιλολωρίδες (με 

διαπλατύνσεις ανάλογα με το βάθος) και εσωτερικά εν μέρει από 

συνεχείς πεδιλολωρίδες και εν μέρει από πεσσούς συνδεόμενους 

με τόξα.  

Οι πεσσοί πιθανότατα κατασκευάστηκαν από την ανάγκη για 

μεγαλύτερο βάθος θεμελίωσης έως ότου βρεθεί υγιές έδαφος. Και 

αυτό λόγω του κρατήρα που δημιουργήθηκε από την έκρηξη του 

καμπαναριού, ο οποίος αργότερα επιχώθηκε.  
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Τα οριζόντια στοιχεία του σχολείου αποτελούνται από ξύλινα 

δάπεδα εδραζόμενα σε ξύλινες δευτερεύουσες και κύριες δοκούς 

για την ανατολική, βόρεια και νότια πτέρυγα και δάπεδα 

οπλισμένου σκυροδέματος για τη δυτική . Κατά την επέμβαση του 

1970 αντικαταστάθηκαν τα ξύλινα δάπεδα της δυτικής πτέρυγας 

με δάπεδα και δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος. 

Η στέγαση του σχολείου γίνεται με τετράριχτη ξύλινη στέγη που 

καλύπτει τις αίθουσες και την περιμετρική στοά. Η επικάλυψή της 

γίνεται με γαλλικά κεραμίδια. 

Το υφιστάμενο δομικό σύστημα της στέγης είναι εν γένει 

πολύπλοκο, λόγω των πολλών επεμβάσεων που έχει δεχθεί κατά 

τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου. Διακρίνονται ξύλινα στοιχεία 

που προστέθηκαν κατά καιρούς για την καλύτερη στήριξη του 

φορέα που πιθανόν παρουσίαζε προβλήματα υπερβολικών 

βυθίσεων. Η ενιαία όμως κατασκευαστική λογική της, παρόλη την 

πολυπλοκότητά της, αποδεικνύει ότι δομήθηκε ταυτόχρονα σε όλη 

την έκταση της κάτοψης. 

Βασικό χαρακτηριστικό των περισσότερων ζευκτών είναι η 

απουσία ορθοστάτη και ελκυστήρα στη βάση τους. Ανά έξη ή 

επτά ζευκτά όμως υπάρχει μια οριζόντια δοκός στη βάση του 

ζευκτού (80mm/160mm), η οποία όμως δε συνδέεται με τους 

αμείβοντες. Εδράζεται απλά πάνω στο στρωτήρα της εξωτερικής 

και εσωτερικής τοιχοποιίας αμφιέρειστα και στηρίζει τον 

ορθοστάτη (90mm/150mm) που βρίσκεται στο αντίστοιχο ζευκτό, 

καθώς και μια δοκό (80mm/160mm) που διατρέχει το μέσο της 

αίθουσας κάθετα στο επίπεδο των ζευκτών (ανατολική και δυτική 

πτέρυγα) ή παράλληλα  και αναρτά τις δοκίδες ανάρτησης της 

οροφής. 

Στις τοξοστοιχίες και το προστώο υπάρχουν μεταλλικοί 

ελκυστήρες και τα πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος που 

ενσωματώθηκαν μέσα στη μάζα της τοιχοποιίας στη βόρεια, 

δυτική και νότια όψη. 

Οι μεταλλικοί ελκυστήρες συνδέουν τις εκατέρωθεν γενέσεις των 

τόξων μεταξύ τους, την τοξοστοιχία με τους απέναντι τοίχους, 

όπως επίσης και τα τόξα του προστώου με την εξωτερική 

τοιχοποιία της ανατολικής όψης. Πρόκειται για συμπαγείς 

ράβδους κυκλικής και τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων Φ32 

και 30/30mm αντίστοιχα. 

Κατά τις επεμβάσεις στο τέλος της δεκαετίας  του 1970 

ενσωματώθηκαν στη μάζα της τοιχοποιίας της βόρειας, δυτικής 

και νότιας όψης πλαίσια Ο/Σ. Το ύψος των πλαισίων φτάνει έως 

τα τόξα των παραθύρων και διατρέχει εμφανώς τα ανοίγματα, 

μειώνοντας ταυτόχρονα το ύψος τους 

Στη νότια όψη ενσωματώθηκε τρίστυλο πλαίσιο. Οι δοκοί είναι 

ορθογωνικής διατομής και έχουν διαστάσεις 20cm/25cm. Τα 

υποστυλώματα, επίσης ορθογωνικής διατομής, έχουν μήκη 

πλευρών: 40cm κατά τη διεύθυνση της όψης και 20cm κάθετα σε 

αυτήν, όπως εκτιμήθηκε από τα αποτελέσματα της πυρηνοληψίας. 

Θεμελιώνονται με πεδιλοδοκό τραπεζοειδούς διατομής, πλάτους 
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1.50m και ύψους 1.00m σε βάθος -1.00m από την εξωτερική 

επιφάνεια του εδάφους. 

Στη βόρεια όψη ενσωματώθηκε πεντάστυλο πλαίσιο με ίδιων 

διαστάσεων στοιχεία με της νότιας όψης, θεμελιωμένο όμως με 

μεμονωμένα έκκεντρα πέδιλα διαστάσεων 1.40m x 1.40m. 

Στη δυτική όψη ενσωματώθηκαν από ένα πεντάστυλο πλαίσιο 

εκατέρωθεν της δυτικής εισόδου, με χαρακτηριστικά ίδια με 

αυτού της βόρειας όψης. 

Οι δοκοί της δυτικής πτέρυγας εδράζονται στο μέσον τους με 

υποστύλωμα διαστάσεων 20cm/43cm, ύψους 1.40m που 

θεμελιώνονται σε πέδιλο διαστάσεων 1.70x1.70m. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία 
Αξιολόγηση Γ Β Α 
25 Πλοκή λιθοσωμάτων  Χ  

26 Είδος λιθοσωμάτων  Χ   

27 Κονίαμα δομής των 
εξωτερικών στρώσεων  

Χ   

28 Υλικό πλήρωσης πυρήνα 
 (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές), εφόσον είναι 
δυνατή η διερεύνησή του 

   

29 Κατακόρυφες νευρώσεις  
(αντηρίδες , σφενδόνια) 

   

30 Διαμόρφωση γωνιών, ακμών 
με λαξευτούς λίθους 

 Χ  

31 Διαζώματα (χωροθέτηση) Χ   

32 Διαζώματα (τύπος) Χ   

33 Διαζώματα (πλήθος 
οριζόντιων σταθμών) 

Χ   

34 Σύνδεση διαζωμάτων 
(κλάπες, εντορμίες κλπ) 

Χ   

35 Διαζώματα (κατάσταση 
υλικών) Ξύλο, μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα 

Χ   

36 Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.  ----- ----- 

37 Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.   ----- 

38 Ξυλόπηκτη τοιχοποιία 
(κατάσταση ξύλινων 
υποστυλωμάτων εντός της 
τοιχοποιίας, στρωτήρων) 
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39 Εξωτερικές μεταλλικές 
περιδέσεις τοιχοποιίας 

   

 
Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία 

Αξιολόγηση Γ Β Α 
40 Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά  

(κατάσταση υλικών)   
 Χ  

41 Φέροντα στοιχεία δώματος 
(κατάσταση υλικών & συνδέσεων 
επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος) 

Χ   

42 Συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία 
(τοιχοποιία) 

Χ   

43 Σενάζ στην έδραση     
44 Θολοδομία    
45 Τοξωτές νευρώσεις    
46 Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες    Χ 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Αξιολόγηση  Γ Β Α 
47 Σχέση πάχους τοίχου προς 

μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς (χωρίς 
εγκάρσιους τοίχους)  

Χ 
(0.06) 

  

48 Σχέση πάχους τοίχου προς 
ύψος πλευράς 

Χ 
(0.06) 

  

49 Πρόσθετος καθ’ ύψος 
πρόβολος(πχ αέτωμα) 

Χ   

50 Διάταξη ανοιγμάτων 
(εξετάζεται εάν η διάταξη 
των ανοιγμάτων διακόπτει 
τις κατακόρυφες ζώνες 
πεσσών) 

  Χ 
 

51 Ανοίγματα κοντά στις 
γωνίες (απόσταση από 
γωνία) 

Χ (1,00) 
 

   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 

52 ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα: 

 
Ι 

 
ΙΙ 

Χ 

 
ΙΙΙ 
 

53 Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει Δεν υπάρχει 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Α Β C D E S1 
S2 
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54 Βάσει μελέτης 
/ερευνητικών δεδομένων 

      

55 Εκτίμηση με επιφύλαξη  Χ     

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 Αξιολόγηση επιρροής  Συντελεστής 

επιρροής 
56 Δυσμενής γεωμορφολογία/ 

δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος   

 

57 Γειτονικά κτίρια με κίνδυνο 
εμβολισμού  

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  
 Αξιολόγηση 

επιρροής  
Γ Β Α 

58 Γενική εικόνα 
παθολογίας σε 
τοιχοποιία 

Χ   

59 Παθολογία 
σε θολοδομία 
και τόξα 

Χ   

60 Παθολογία 
σε στέγες και 
πατώματα 

Χ   

 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ 
Περιγραφή προβλήματος: 
61  
Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες: 
62  
Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες: 
63  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 

Φύλλο τεκμηρίωσης 1 
 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
 
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ/είδη σχεδίων ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  
Τοπογραφική ΟΧΙ  
Αρχιτεκτονική μελέτη 
αποκατάστασης 

ΝΑΙ  Κ. Μανούσου - Ντέλλα  

Φέροντος οργανισμού ΝΑΙ Μάνος Καλλιουδάκης 
Πολ. Μηχανικός 

Παθολογίας ΟΧΙ Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. 
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Παλαιότερες 
επεμβάσεις  
(οικοδομικές 
φάσεις) 

Η δυτική πτέρυγα του κτιρίου ενισχύθηκε κατά τη δεκαετία 
του 1970 με στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, μετά την 
εμφάνιση πολύ σοβαρών ρωγμών οι οποίες ωστόσο 
συνεχίστηκαν με επέκταση και στις υπόλοιπες πτέρυγες, 
παρά την υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου ενίσχυσης. 
Είχαν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν καθιζήσεις λόγω της 
θεμελίωσης του κτιρίου σε μπάζα που τοποθετήθηκαν στον 
κρατήρα της έκρηξης του 1856 που κατέστρεψε το καθολικό 
του Αγίου Ιωάννης και η οποία προήλθε από την 
πυροδότηση της ξεχασμένης πυριτιδαποθήκης στο 
καμπαναριό του. 

Τελευταία 
επισκευή  

 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
 

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΕΩΣ/ΩΝ 
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 κάτοψη Ισογείου 
Το σημερινό κτήριο είναι υπερυψωμένο ισόγειο, σχεδόν τετράγωνο (31.70m x 

32.60m), με εσωτερικό ορθογώνιο αίθριο και περιμετρική στοά, από όπου έχουν 

πρόσβαση οι δώδεκα μικρότερες ή μεγαλύτερες αίθουσες (συνολική δομημένης 

επιφάνειας 912 τ.μ.) 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ/ΕΣ:  
 

 
 

 
 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
 

 
Αεροφωτογραφία του σχολείου. 
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Η βόρεια όψη του σχολείου.  

 
Η είσοδος του σχολείου με την κλίμακα, το προστώο και την τοξοστοιχία 

 
 

Φύλλο τεκμηρίωσης 2 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (φύλλο τεκμηρίωσης) 
 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
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ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ /ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Εφόσον υπάρχει γεωλογικός χάρτης να επισυνάπτεται 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΝΑΙ ΟΧΙ  
Δεν 
γνωρίζω 

Επιφανειακή θεμελίωση σε χαλαρές 

επιχωματώσεις  η προσχώσεις 
  Χ 

Κτισμένο κοντά ή πάνω σε επισφαλές φυσικό ή 

τεχνητό πρανές 
 ΟΧΙ  

Σε περιοχή με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα  ΟΧΙ  

Σε περιοχή με ιστορικό πλημμυρών  ΟΧΙ  

Παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης   ΟΧΙ  

Γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλλον (άλατα) ΝΑΙ    

 

ΕΠΙΡΡΟΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: 
 

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΥ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

επαρκής αρμός***    

ανεπαρκής ή μη συνεχής αρμός    

χωρίς αρμό     
Το εύρος του αντισεισμικού αρμού αναφέρεται στην ανώτατη στάθμη επαφής 
μεταξύ όμορων κτιρίων και θεωρείται επαρκής 2 εκ.  για 3 μ ύψος και προσαύξηση 
κατά  άλλο 1 εκ. ανά 1 μ. πρόσθετου ύψους   

 

ΕΙΔΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Με άλλο ισόγειο διαφορετικού ύψους  ΟΧΙ 

Κτίσμα διαφορετικής δυσκαμψίας  ΟΧΙ 

Με ανομοιογενείς στάθμες ορόφων   ΟΧΙ 

Σε επαφή με δυσανάλογα ογκώδη ή 
ψηλή κατασκευή (τείχος, 
κωδωνοστάσιο, γέφυρα κλπ.) 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 
 
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΤΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΒΩΝ 
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Οι παλιότεροι σεισμοί του 1928 και 1956 και οι πρόσφατοι σεισμοί του 1986-7, αλλά 

και οι πιο πρόσφατοι μικρότερης έντασης, έχουν επιδεινώσει το μέγεθος και τον 

αριθμό των ρωγμών. 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ; 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ  
Αν υπάρχει αναφέρονται τα ειδικότερα στοιχεία που προκύπτουν. 
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Φύλλο τεκμηρίωσης 3 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιγραφές που 
περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα, δίδονται πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τις τυπικές μορφές ρηγματώσεων.  

 
Aξιολόγηση Γ Β Α 
Κατακόρυφες ρωγμές κατά το πάχος 
του τοίχου με «φούσκωμα» της 
τοιχοποιίας 
 

 
 

Αμφίπλευρο 
σημαντικό 
φούσκωμα της 
τοιχοποιίας. 

  

Ρωγμές αποκόλλησης εγκάρσιων 
τοιχών  
 

 
 

Παρατηρείται  
αποκόλληση-
αποσύνδεση 
εγκάρσιων 
τοιχών. 
Διαμπερείς 
ρωγμές 

  

Οριζόντιες καμπτικές ρωγμές είτε 
στη βάση του τοίχου είτε στη βάση 
πεσσών, είτε άνωθεν ανοιγμάτων  

 

 
 

Ανεξάρτητα από 
εύρος 

  

Λοξές ή χιαστί καμπτοδιατμητικές 
ρωγμές  

Πολλές σε πλήθος 
και μεγάλου 
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μήκους. Εμφάνιση 
τους άνωθεν των 
ανοιγμάτων και 
στο σώμα των 
πεσσών 

Ρωγμές στη βάση των 
διαφραγμάτων, στεγών (πλημμελής 
έδραση στέγης, κακή στερέωση 
ή/και κατ’ αποστάσεις) 

 

 

 
  

 Μικρού 
εύρους και 
λίγες σε 
πλήθος. 

 

Βλάβες σε θόλους, αψίδες και τόξα 

 

 

  Δεν 
υπάρχουν. 

Αποκλίσεις  τοιχοποιών από 
κατακόρυφο   

  Δεν 
υπάρχουν. 
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Κύρια

Άλλη

Δήμος

Οικισμός

Διεύθυνση

Τοπωνύμιο 
περιοχής

Γεωδαιτικά στοιχεία

Κωδικός αρχαιολ. 
Κτηματολογίου

Αριθμός ορόφων

Εμβαδόν  (τ.μ.)

Τυπολογία με βάση 
την χρήση
Σημερινός 
ιδιοκτήτης

Αρχική χρήση 

Σημερινή χρήση 

Πλήθος χρηστών

Συχνότητα χρήσης 

Ηλικία
Χρονολόγηση 
μνημείου βάσει 
εποχής κατασκευής 

Προστατευόμενο 
αγαθό

Θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας

Αρμόδιος φορέας 
προστασίας
Αρμόδιος φορέας
αναστήλωσης

Υπ
ολ

ογ
ισ

μό
ς 

το
υ 

Δ
εί

κτ
η 

Τρ
ω

τό
τη

τα
ς

Β
αθ

μο
λό

γη
ση

Α
ρι

θμ
ός

 σ
υμ

π
λη

ρω
μέ

νω
ν 

ερ
ω

τή
σε

ω
ν

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

αριθμός Δελτίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Νεοκλασικό Σχολείο της οδού Παναιτίου

 Ιδιοκτησία-
χρήση

Ονομασία

Θέση

Είδος μνημείου 

ΥΠΠΟΑ(Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου)

Σχολείο-Κτίριο Εκπαίδευσης

ΥΠΠΟΑ

Αρχικά Καθολικό του Αγίου Ιωάννου των Ιπποτών 
της Ρόδου και Μεγάλου Τζαμιού στη συνέχεια. 

Κατόπιν διώροφο σχολείο.

Σχολείο

30-40 (max. 50)

Περιστασιακή 

1898. (Περίοδος Τουρκοκρατίας 18ος-19ος αιώνας)

Αρχιτεκτονικός τύπος 

Απόφαση κήρυξης

Πρώην Καθολικό του Αγίου Ιωάννου των Ιπποτών 
της Ρόδου

Ρόδου

Παλιά Πόλη της Ρόδου 

Οδός Παναιτίου

Παλιά Πόλη της Ρόδου

Ισόγεια Κατασκευή 

900τ.μ. - σχεδόν τετράγωνο (31.70m x 32.60m), με 
εσωτερικό ορθογώνιο αίθριο

ΔΑΒΜΜ

Προστασία 
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ΟΝΟΜΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./ E-mail:
ΟΝΟΜΑ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΛ./Email:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α AB
Χ B C D E F ΔΕ

Ν 
ΓΝ

Ω
ΡΙ

ΖΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 
 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

Το υπό μελέτη κτίριο αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο με φέροντες τοίχους από 
λιθοδομή και στέγαση από ξύλινη στέγη. Μοναδική εξαίρεση ο διαχωριστικός τοίχος 
στην νότια αίθουσα της ανατολικής όψης, του οποίου το δομικό σύστημα 
διαπιστώθηκε ότι είναι το μπαγδατί, συνήθης κατασκευή κατά την οθωμανική περίοδο. 
Λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για μετέπειτα προσθήκη, ο τοίχος θεωρείται μη 
φέροντας.
Το δομικό σύστημα της ανωδομής αποτελείται από κατακόρυφους φέροντες τοίχους 
ύψους 5.68m και με πάχη που κυμαίνονται από 31cm σε εσωτερικούς έως 54cm 
στους περιμετρικούς (σχ. 3.2). Το υλικό των τοίχων είναι αργολιθοδομή από τοπικό 
πωρόλιθο (πωρόλιθος Ρόδου), χαμηλών αντοχών γενικά, ενώ οι διαστάσεις των 
λιθοσωμάτων έχουν μεγάλες μεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Μετά από τις 
προκαταρκτικές εργασίες καθαίρεσης επιχρισμάτων, μέσου πάχους 3cm, 
αποδείχθηκε ότι οι όψεις των τοιχοποιιών, όπως και η κατασκευή τους δεν είναι και 
τόσο επιμελημένη.
Πρέπει επίσης να αναφερθεί η παντελής απουσία ξυλοδεσιών σε όλο το ύψος των 
τοιχοποιιών και σε όλο το πάχος τους, τεχνική που όμως απαντάται σε παλαιότερες 
οθωμανικές κατασκευές στην περιοχή της Ρόδου πολύ συχνά, ακόμα και σε 
τοιχοποιίες μικρότερου ύψους. Το γεγονός αυτό ίσως μαρτυρεί την κακή οικονομική 
κατάσταση που επικρατούσε στη Ρόδο στα τέλη του 19ου αιώνα μετά από τις 
αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές από σεισμούς και πυρκαγιές που συνέβησαν 
από το 1856 και έπειτα, καθώς και την ανάγκη για γρήγορη ανέγερση του σχολείου 
μετά την καταστροφή της Ά φάσης.
Από διερευνητικές τομές διαπιστώθηκε ότι όλοι οι τοίχοι συνδέονται στις 
διασταυρώσεις με εμπλεκόμενους πωρόλιθους ανά 2-3 σειρές λίθων, εξαιρουμένων 
των δύο εγκάρσιων διαχωριστικών.
Οι αρμοί είναι ανισοπαχείς με πλούσιο κονίαμα σε μεγάλο μέρος του πάχους τους (και 
με μεγάλο ποσοστό κενών επίσης) και με ενσωματωμένους συνήθως μικρού 
μεγέθους λίθους και κεραμικά (τσιβίκια) για να καλύψουν τα κενά ή να μειώσουν το 
εύρος των αρμών και την ποσότητα των κονιαμάτων. Δεν έχει διαπιστωθεί αν αυτό 
εφαρμοζόταν με σκοπό την καλύτερη συμπεριφορά των αρμών σε οριζόντιες 
φορτίσεις  Πάντως  εμφανίζονται και σε περιοχές έντονων ρηγματώσεων που στο 
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φορτίσεις. Πάντως, εμφανίζονται και σε περιοχές έντονων ρηγματώσεων που στο 
παρελθόν υπήρξαν ευπαθείς και είχαν επισκευαστεί.
Τα κονιάματα είναι ασβεστοκονιάματα με πιθανή ύπαρξη ποζολάνων, αδρανή 
φυσικής προέλευσης με γωνιώδη άκρα, τεμάχια ξύλου και κόκκους κάρβουνου.
Οι όψεις είναι επιχρισμένες λιθοδομές, ενώ οι βάσεις κάτω από το ύψος του δαπέδου 
έχουν εμφανή λιθοδομή από ορθογωνισμένες πέτρες και κυφώσεις. Η δυτική πτέρυγα 
του κτιρίου ενισχύθηκε κατά τη δεκαετία του 70 με στοιχεία οπλισμένου 
σκυροδέματος. Η επέμβαση αυτή έγινε λόγω των πολύ σοβαρών ρωγμών αυτής της 
πτέρυγας. Ωστόσο, η επέμβαση αυτή δεν ήταν αρκετή με αποτέλεσμα οι έντονες 
κατακόρυφες και διαγώνιες ρωγμές να συνεχιστούν τόσο στην προαναφερθείσα 
πτέρυγα, όσο και στις υπόλοιπες τρεις. Η λειτουργία του σχολείου διακόπηκε τη 
δεκαετία του 1980 με αποτέλεσμα η εγκατάλειψη του να επιδεινώσει σημαντικά την 
κατάσταση του αφού ακολούθησαν και διαφορικές καθιζήσεις που διεύρυναν τις 
υφιστάμενες ρωγμές Οι παλιότεροι σεισμοί του 1928 και 1956 και οι πρόσφατοι 
σεισμοί του 1986-7, αλλά και οι πιο πρόσφατοι μικρότερης έντασης, έχουν 
επιδεινώσει το μέγεθος και τον αριθμό των ρωγμών. Όμως η σοβαρότερη αιτία των 
μεγάλων προβλημάτων οφείλεται  στο  μεγάλο  ύψος  (7,5  μ.  από  το  έδαφος  της 
αυλής) των λιθοδομών, στο μικρό πάχος τους (0,30- 0,50μ.)  και  στην  ποιότητα  των  
λιθοσωμάτων  με  τα ασθενή κονιάματα και επομένως στην αδυναμία τους να 
αναλάβουν ακόμη και τα ίδια τα φορτία του κτηρίου. Η ξύλινη στέγη με τα κεραμίδια 
και οι υδρορροές έχουν διαβρωθεί σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα, τα εισερχόμενα 
νερά της βροχής, να προκαλούν διάβρωση των ξύλινων στοιχείων της οροφής, των 
κουφωμάτων και των δαπέδων, αλλά και στις τοιχοποιίες, τα μαρμάρινα και 
βοτσαλωτά δάπεδα, τα επιχρίσματα και τις ζωγραφικές διακοσμήσεις.
Το δομικό σύστημα της θεμελίωσης δεν είναι ενιαίο σε όλη την κάτοψη. Αποτελείται 
περιμετρικά από συνεχείς πεδιλολωρίδες (με διαπλατύνσεις ανάλογα με το βάθος) και 
εσωτερικά εν μέρει από συνεχείς πεδιλολωρίδες και εν μέρει από πεσσούς 
συνδεόμενους με τόξα. 
Τα οριζόντια στοιχεία του σχολείου αποτελούνται από ξύλινα δάπεδα εδραζόμενα σε 
ξύλινες δευτερεύουσες και κύριες δοκούς για την ανατολική, βόρεια και νότια πτέρυγα 
και δάπεδα οπλισμένου σκυροδέματος για τη δυτική . Κατά την επέμβαση του 1970 
αντικαταστάθηκαν τα ξύλινα δάπεδα της δυτικής πτέρυγας με δάπεδα και δοκούς 
οπλισμένου σκυροδέματος.
Η στέγαση του σχολείου γίνεται με τετράριχτη ξύλινη στέγη που καλύπτει τις αίθουσες 
και την περιμετρική στοά. Η επικάλυψή της γίνεται με γαλλικά κεραμίδια.
Το υφιστάμενο δομικό σύστημα της στέγης είναι εν γένει πολύπλοκο, λόγω των 
πολλών επεμβάσεων που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου. 
Διακρίνονται ξύλινα στοιχεία που προστέθηκαν κατά καιρούς για την καλύτερη 
στήριξη του φορέα που πιθανόν παρουσίαζε προβλήματα υπερβολικών βυθίσεων. Η 
ενιαία όμως κατασκευαστική λογική της, παρόλη την πολυπλοκότητά της, αποδεικνύει 
ότι δομήθηκε ταυτόχρονα σε όλη την έκταση της κάτοψης.
Στις τοξοστοιχίες και το προστώο υπάρχουν μεταλλικοί ελκυστήρες και τα πλαίσια 
οπλισμένου σκυροδέματος που ενσωματώθηκαν μέσα στη μάζα της τοιχοποιίας στη 
βόρεια, δυτική και νότια όψη.
Οι μεταλλικοί ελκυστήρες συνδέουν τις εκατέρωθεν γενέσεις των τόξων μεταξύ τους, 
την τοξοστοιχία με τους απέναντι τοίχους, όπως επίσης και τα τόξα του προστώου με 
την εξωτερική τοιχοποιία της ανατολικής όψης. Πρόκειται για συμπαγείς ράβδους 
κυκλικής και τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων Φ32 και 30/30mm αντίστοιχα.
Κατά τις επεμβάσεις στο τέλος της δεκαετίας  του 1970 ενσωματώθηκαν στη μάζα της 
τοιχοποιίας της βόρειας, δυτικής και νότιας όψης πλαίσια Ο/Σ. Το ύψος των πλαισίων 
φτάνει έως τα τόξα των παραθύρων και διατρέχει εμφανώς τα ανοίγματα, μειώνοντας 
ταυτόχρονα το ύψος τους
Στη νότια όψη ενσωματώθηκε τρίστυλο πλαίσιο. Οι δοκοί είναι ορθογωνικής διατομής 
και έχουν διαστάσεις 20cm/25cm. Τα υποστυλώματα, επίσης ορθογωνικής διατομής, 
έχουν μήκη πλευρών: 40cm κατά τη διεύθυνση της όψης και 20cm κάθετα σε αυτήν, 
όπως εκτιμήθηκε από τα αποτελέσματα της πυρηνοληψίας. Θεμελιώνονται με 
πεδιλοδοκό τραπεζοειδούς διατομής, πλάτους 1.50m και ύψους 1.00m σε βάθος -
1.00m από την εξωτερική επιφάνεια του εδάφους.
Στη βόρεια όψη ενσωματώθηκε πεντάστυλο πλαίσιο με ίδιων διαστάσεων στοιχεία με 
της νότιας όψης, θεμελιωμένο όμως με μεμονωμένα έκκεντρα πέδιλα διαστάσεων 
1.40m x 1.40m.
Στη δυτική όψη ενσωματώθηκαν από ένα πεντάστυλο πλαίσιο εκατέρωθεν της 
δυτικής εισόδου, με χαρακτηριστικά ίδια με αυτού της βόρειας όψης.
Οι δοκοί της δυτικής πτέρυγας εδράζονται στο μέσον τους με υποστύλωμα 
διαστάσεων 20cm/43cm, ύψους 1.40m που θεμελιώνονται σε πέδιλο διαστάσεων 
1.70x1.70m.
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 ΒΣυνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχοποιία) x

B A

x

Γ

xΚονίαμα δομής των εξωτερικών στρώσεων 

Υλικό πλήρωσης πυρήνα εφόσον είναι δυνατή 
η παρατήρηση του (αφορά μόνο τρίστρωτες 
λιθοδομές)

Κατακόρυφες νευρώσεις  (αντηρίδες , 
σφενδόνια)

x

x

xΔιαμόρφωση γωνιών, ακμών με λαξευτούς 
λίθους

Διαζώματα (χωροθέτηση)

x

x

Φέροντα στοιχεία δώματος (κατάσταση υλικών 
και συνδέσεων επί μέρους δομικών στοιχείων 
δώματος μεταξύ τους) 

Πλοκή λιθοσωμάτων

Είδος λιθοσωμάτων x

Σύνδεση διαζωμάτων μεταξύ τους
(κλάπες, εντορμίες κλπ.)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Διαζώματα (πλήθος οριζόντιων σταθμών)

x

Β) Οριζόντια η κεκλιμένα φέροντα στοιχεία

Αξιολόγηση

Ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά στέγης
(κατάσταση υλικών και συνδέσεων επί μέρους 
δομικών στοιχείων μεταξύ τους)  

 Διαζώματα 
(κατάσταση υλικών: Ξύλο, Μέταλλο , Οπλ. 
Σκυρόδεμα)

Μονόπλευρος μανδύας Ο.Σ.

Αμφίπλευρος μανδύας Ο.Σ.
Ξυλόπηκτη τοιχοποιία (κατάσταση ξύλινων 
υποστυλωμάτων εντός της τοιχοποιίας, 
Εξωτερικές μεταλλικές περιδέσεις τοιχοποιίας

Διαζώματα (τύπος)

x

x

Γ B A

Σενάζ (οριζόντιο διάζωμα) στην έδραση 
(ξύλινο ή μεταλλικό ή από Ο.Σ.)
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Διάταξη ανοιγμάτων 

Ανοίγματα κοντά στις γωνίες 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
(η συμπλήρωση των κελιών να γίνεται με χρήση αγγλικού γράμματος x)

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑ ΕΚ-8 και Εθνικό Προσάρτημα:

Στοιχεία από μικροζωνική μελέτη εάν υπάρχει

I II III

x

x

x

Γ B A

x

Αξιολόγηση 

Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης 
ελεύθερης πλευράς 

Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς

Πρόσθετος καθ’ ύψος πρόβολος

Θολοδομία

Τοξωτές νευρώσεις

Ελκυστήρες, ελκυστηροθλιπτήρες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Γ) Γεωμετρικά Στοιχεία

x

x

x

Βάσει μελέτης / ερευνητικών δεδομένων

Εκτίμηση με επιφύλαξη

Συντελεστής επιρροής

x

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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Προτεινόμενες άμεσες έρευνες / μελέτες:

Παθολογία σε θόλους και αψίδες

Παθολογία σε στέγες και πατώματα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ
Περιγραφή προβλήματος:

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Γενική εικόνα παθολογίας σε τοιχοποιία

Αξιολόγηση

X

Γ B A
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