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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση της διαδικασίας που
ακολουθήθηκε κατά την στατική και αντισεισµική αναβάθµιση του κτιρίου των θεάτρων Παλλάς –
Αλίκη στην Αθήνα προκειµένου αυτό αφ’ ενός να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές απαιτήσεις
ενός σύγχρονου πολυθεατρικού συγκροτήµατος και αφ’ ετέρου να καλύπτει τις απαιτήσεις των
σύγχρονων Κανονισµών Ο/Σ Χάλυβα και Αντισεισµικών Κατασκευών. Με δεδοµένο ότι πρόκειται
για διατηρητέο κτίριο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, κρίσιµη παράµετρο στις επιµέρους
επιλογές αποτέλεσαν επίσης οι απαιτήσεις διατήρησης όπως αυτές υπαγορεύθηκαν από το
Υ.Π.ΠΟ.
1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το κτίριο των θεάτρων Παλλάς – Αλίκη αποτελεί τµήµα του συγκροτήµατος του Μεγάρου του
Μετοχικού Ταµείου Στρατού στο κέντρο των Αθηνών (Σταδίου – Παν/µίου), το οποίο αποτελεί
ένα οικοδοµικό τετράγωνο εµβαδού 10.000Μ² µε κτισµένη συνολική επιφάνεια 80.000Μ² περίπου.
(Εικόνα 1). Το κτίριο των θεάτρων βρίσκεται στο κέντρο του οικοδοµικού συγκροτήµατος ως
ανεξάρτητη στατική µονάδα που εξυπηρετείται όµως σε ορισµένες του λειτουργίες (Είσοδοι –
φουαγιέ) και από άλλες παράπλευρες οικοδοµικές µονάδες του συγκροτήµατος.
Το κτίριο κτίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 µε φέροντα οργανισµό από Ο/Σ και δικλινή
µεταλλική στέγη που κάλυπτε την αίθουσα του θεάτρου. Περιελάµβανε µία αίθουσα
κινηµατοθεάτρου (ΠΑΛΛΑΣ) 1.500 θέσεων, κάτω από αυτήν µια αίθουσα καµπαρέ (Καµπαρέ
«ΜΑΧΙΜ») και µια σειρά καταστηµάτων µε όψη προς την Στοά Σπυροµήλιου (Εικόνα 2) και
τέλος κάτω από την αίθουσα του Καµπαρέ τα Μηχανοστάσια (Εικόνα 3). Τόσο η αίθουσα του
ΠΑΛΛΑΣ όσο και του ΜΑΧΙΜ περιελάµβαναν εξώστη και θεωρεία. Το Παλλάς κάλυπτε όλες τις
απαιτήσεις ενός σύγχρονου θεάτρου της εποχής του σε κλιµατισµό (πλένουµ), υποσκήνιο, µικρό
πύργο σκηνής, παρασκήνια, καµαρίνια (Εικόνα 4). Κατά την δεκαετία του 1960 ο φέρων
οργανισµός υπέστη µια σηµαντική επέµβαση κατά την οποία αφαιρέθηκαν δύο σειρές
υποστυλωµάτων (5+5) από την αίθουσα του καµπαρέ ΜΑΧΙΜ ώστε να δηµιουργηθεί αίθουσα
ελεύθερου ανοίγµατος 15.70 για θέατρο 600 θέσεων, το θέατρο ΑΛΙΚΗ (Εικόνα 5). Έτσι το
πάτωµα του ΠΑΛΛΑΣ κρατήθηκε µε τη βοήθεια 5 νέων δίδυµων αµφιαρθρωτών πλαισίων από
Ο/Σ µε ελκυστήρες στην οροφή της τρίτης κύριας στάθµης, του µηχανοστασίου. Η επέµβαση αυτή
έγινε από τον αείµνητο συνάδελφο καθηγητή Γ. Κορωναίο.
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Εικόνα 1. Τοπογραφική διάταξη κινηµατοθεάτρων.

Με την µορφή αυτή λειτούργησε το συγκρότηµα µέχρι προσφάτως.
2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Πρόκειται για ένα κτίριο 55.09 x 28.15 x 32.0m που συντίθεται από τρεις βασικούς χώρους:
- Υπόγεια µηχανοστάσια:
- Θέατρο ΑΛΙΚΗ:
- Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ:
- Στέγη:

ύψος: ≈ 3.00m
ύψος: ≈ 7.00m
ύψος: ≈ 19.00m
ύψος: ≈ 3.00m
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Εικόνα 2. Όψη κινηµατοθεάτρων από τη στοά Σπυροµήλιου

Μέχρι και την οροφή του ΑΛΙΚΗ ο φέρων οργανισµός (εξωτ. τοίχοι, στύλοι, δοκοί, πλάκες)
συντίθεται από σκελετό Ο/Σ µε πλήρη διαφράγµατα στο ύψος των πατωµάτων. Από το πάτωµα
του ΠΑΛΛΑΣ και άνω ο φέρων οργανισµός συντίθεται από δύο σειρές υποστυλωµάτων σε
απόσταση 23.00m και δύο διαµήκεις εξωτερικούς τοίχους Ο/Σ µε νευρώσεις υπό µορφή στύλων
σε απόσταση 28.0m. Στις δύο κιονοστοιχίες οι οποίες συνδέονται µε τους εξωτερικούς τοίχους µε
πλάκες στην στάθµη των θεωρείων και στην κεφαλή τους, δηµιουργώντας έτσι δύο πλευρικά κλίτη
κυκλοφορίας, εδράζεται η µεταλλική δικτυωτή στέγη από τη µία πλευρά µε σταθερά έδρανα και
από την άλλη κυλιόµενα. Τα δύο ανεξάρτητα µεταξύ τους κλίτη συνδέονται στο µέσο περίπου του
ύψους τους στο ένα άκρο της αίθουσας µε τον εξώστη ο οποίος καλύπτει το 30% περίπου της
αίθουσας ενώ προς το άλλο άκρο τους µε το εξ οπλισµένου σκυροδέµατος πλαίσιο της µπούκας
σκηνής και τον πλαισιωτό τοίχο πέρατος του πύργου σκηνής.

Εικόνα 3. Κατά µήκος τοµή
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Το σκυρόδεµα κατασκευής του κτιρίου βρέθηκε µε βάση εκτεταµένες δοκιµές Β160 ÷ Β225
(C12/15)
Ο χάλυβας όπλισης ήταν κατηγορίας
ST37

STI (S220), ο δε χάλυβας της µεταλλικής στέγης ήταν

Τέλος ο χάλυβας της µεταλλικής στέγης ήταν
ST 37
Οι τοιχοποιίες πλήρωσης είχαν γίνει µε τσιµεντότουβλα συµπαγή.
Η γεωµετρική αποτύπωση του φέροντος οργανισµού του κτιρίου έγινε µε τις συµβατικές
διαδικασίες αφού αφαιρέθηκαν οι πάσης φύσεως επενδύσεις και διασταυρώθηκε µε όσα σχέδια
αρχείου υπήρχαν στο Μ.Τ.Σ. Οι οπλισµοί των φερόντων στοιχείων προσδιορίστηκαν µε τρείς
διαδικασίες και διασταυρώθηκαν όπου αυτό ήταν εφικτό και έτσι και βαθµονοµήθηκαν.
- Με επί τόπου αποκαλύψεις
- Με σχέδια και πίνακες οπλισµών αρχείου
- Με ανάδροµη ανάλυση του κτιρίου µε βάση το DIN 1045/25.
Από την διασταύρωση των παραπάνω στοιχείων προέκυψε ότι ο οπλισµός των φερόντων
στοιχείων στις θέσεις όπου υφίσταντο στοιχεία αρχείου βρέθηκε επί τόπου όπως προβλέπονταν
στην αρχική µελέτη µε ελάχιστες εξαιρέσεις, όπου είχαν γίνει τοπικές αλλαγές. Το ίδιο ίσχυσε και
για τις διατοµές της µεταλλικής δικτυωτής στέγης.
3

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Με βάση την λεπτοµερή αποτύπωση του φέροντος οργανισµού προέκυψαν τα εξής:

Εικόνα 4. Εσωτερική όψη ΠΑΛΛΑΣ πριν από την επέµβαση.
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(α) Το κτίριο δεν παρουσιάζει ρηγµατώσεις συγκεκριµένης κλίσης που να υποδηλώνουν
διαφορικές καθιζήσεις γεγονός άλλωστε αναµενόµενο δοθέντος ότι είναι θεµελιωµένο επί του
Αθηναϊκού σχιστόλιθου.
(β) Από τους σεισµούς του 1981 και του 1999 παρουσίασε τις εξής βλάβες:
- Ρηγµατώσεις οριζόντιες και κατακόρυφες στον πίσω τοίχο σκηνής ο οποίος είναι διαστάσεων
12,50 x 12.5m χτισµένος από πλινθοδοµή εντός πλέγµατος δοκών – στύλων µικρής εγκάρσιας
δυσκαµψίας. Έτσι ο τοίχος αυτός λειτούργησε ως πλάκα για τα φορτία σεισµού εκτός επιπέδου
και ρηγµατώθηκε ή τοπικώς αποδιοργανώθηκε.
- Χιαστί µικρορηγµατώσεις σε πλινθοδοµές εγκάρσια δοµηµένες στο χώρο των παρασκηνίων,
όπου οι δύο πτέρυγες ταλαντώθηκαν ανεξάρτητα η µία από την άλλη λόγω χαλαρής εγκάρσιας
σύνδεσης στο χώρο του ΠΑΛΛΑΣ του όλου κτιρίου.

Εικόνα 5. Εσωτερική όψη ΑΛΙΚΗ πριν από την επέµβαση.

Κατά τα λοιπά το κτίριο συµπεριφέρθηκε πολύ καλά χωρίς εµφανείς βλάβες στον φέροντα
οργανισµό.
(γ) Από πλευράς γήρανσης το κτίριο παρουσίασε εκτεταµένες ρηγµατώσεις και αποφλοιώσεις του
σκυροδέµατος ιδιαίτερα στους υπόγειους χώρους του µηχανοστασίου, λόγω οξείδωσης των
οπλισµών (υψηλός βαθµός ενανθράκωσης).
(δ) Η µεταλλική στέγη του κτιρίου ήταν, παρά την πληµµελή συντήρησή της, σε πολύ καλή
κατάσταση χωρίς εκτεταµένες οξειδώσεις.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Με βάση τα στοιχεία αποτύπωσης και διερεύνησης ποιότητας υλικών έγινε ανάλυση και
διαστασιολόγηση του υφιστάµενου φορέα για τα µέχρι τότε φορτία λειτουργίας του κτιρίου µε
βάση τους ισχύοντες σήµερα Κανονισµούς ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000/2003 και EC3 για σεισµική
καταπόνηση την προβλεπόµενη από τον ΕΑΚ 2000/2003 και συντελεστή συµπεριφοράς q = 2.0
(Εικόνα 6).
Η ανάλυση έγινε µε την παραδοχή της πραγµατικής δυσταίνιας για όλα τα οριζόντια στοιχεία άνω
του πατώµατος του ΠΑΛΛΑΣ ώστε να συνεκτιµηθεί στην ανάλυση η δυνατότητα ανεξάρτητης
ταλάντωσης των δύο διαµήκων κλιτών. ∆ηλαδή δεν εισήχθησαν στα επίπεδα αυτά διαφράγµατα
αλλά όλα τα οριζόντια στοιχεία προσοµοιώθηκαν µε πεπερασµένα στοιχεία δεδοµένης δυσταίνιας.

Εικόνα 6. Στατικό µοντέλο ανάλυσης υφισταµένου.

Η ανάλυση έγινε µε την φασµατική ελαστική δυναµική ανάλυση. Από την ανάλυση και τη
διαστασιολόγηση προέκυψαν τα εξής στοιχεία:
- Θεµελιώδης ιδιοπερίοδο Το = 0,501sec.
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- Η συµπεριφορά του Φέροντος Οργανισµού από Ο/Σ ήταν ικανοποιητική µε µικρές υπερβάσεις.
- Η µεταλλική στέγη όπως είχε σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για τα φορτία που έφερε (επικάλυψη
µε λαµαρίνα κυµατοειδή + ψευδοροφή) παρουσίαζε εξάντληση φέρουσας ικανότητας στο
επίπεδο του 90%.
- Η δυναµική καταπόνηση του πίσω τοίχου σκηνής εκτός επιπέδου (λειτουργία πλάκας) έδωσε
µεγάλες αναπτυσσόµενες τάσεις ελκυσµού της τάξεως των 300 ÷ 400ΚΝ /Μ² (3 ÷ 4kg / cm²)
τιµή η οποία πλήρως δικαιολογεί τις βλάβες του σεισµού του 1999.
Με βάση τα παραπάνω θα ήταν δυνατή η σεισµική αναβάθµιση του κτιρίου µε πολύ µικρής
κλίµακας επεµβάσεις. Όµως οι νέες λειτουργικές απαιτήσεις του έργου κατέστησαν κάτι τέτοιο
ανέφικτο.
5

ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προκειµένου το συγκρότηµα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις θεάτρων
κατέστη αναγκαίο να γίνουν µια σειρά από ριζικές µεταβολές χωρίς όµως να µεταβάλλεται η όλη
δοµή λειτουργίας και η εξωτερική όψη του κτιρίου από την πλευρά της στοάς Σπυροµήλιου. Οι
µεταβολές αυτές ήταν οι εξής:
-

Αύξηση του βάθους σκηνής κατά 5.10m εις βάρος της πλατείας.

-

Αύξηση των διαστάσεων της µπούκας σκηνής

-

Κατασκευή plaenum στην πλατεία ΠΑΛΛΑΣ µε άλλη κλίση από την αρχική ( λόγω
ορατότητας)

-

Ηχητική προστασία τόσο εξωτερική όσο και µεταξύ των δύο αιθουσών µε διπλά κολυµβητά
σε silomere κελύφη

-

∆ηµιουργία σύγχρονου συστήµατος κλιµατισµού

-

Ανάρτηση από τη στέγη κλιµατισµού, ηχοπαγίδων, γεφυρών φωτισµού, µονωµένης
ψευδοροφής.

-

Ανάρτηση από τη στέγη στην περιοχή της σκηνής ανυψωτικών εγκαταστάσεων συνολικού
φορτίου 1100 ΚΝ (110ΤΟΝΝΟΙ) για τις σκηνικές ανάγκες.

-

∆ηµιουργία πύργου σκηνής κατάλληλου για την υποδοχή σκηνικών όπερας.

-

Επέκταση των κλιµακοστασίων προς τα υπόγεια για τη δηµιουργία οδών διαφυγής
(πυροπροστασία)

-

Νέοι ανελκυστήρες

-

Υαλοπετάσµατα εισόδου
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Οι παραπάνω νέες λειτουργικές απαιτήσεις οδήγησαν στις παρακάτω επεµβάσεις στον φέροντα
οργανισµό (Εικόνα 7).
-

Καθαίρεση και ανακατασκευή της µεταλλικής στέγης µε µορφή που να επιτρέπει µεγαλύτερη
µπούκα σκηνής και δηµιουργία πύργου σκηνής.

-

Καθαιρέσεις στον υφιστάµενο φέροντα οργανισµό

-

Νέες κατασκευές Ο/Σ συµπλήρωσης

-

Ενίσχυση των περιµετρικών τοιχείων και τοιχοποιιών µε µανδύες εκτοξευόµενου
σκυροδέµατος κατάλληλα οπλισµένων πάχους 7 ÷ 10εκ.

-

Μανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε δοκούς και στύλους που απαίτησαν ενίσχυση.

-

Ενισχύσεις µε FRP’S σε πλάκες και δοκούς που απαίτησαν ενίσχυση

-

Ενισχύσεις µε FRP’S σε πλάκες και δοκούς που απαίτησαν µικρής κλίµακας ενίσχυση.

-

Ενίσχυση στη θεµελίωση

Εικόνα 7. Στατικό µοντέλο ανάλυσης αναβαθµισµένου.
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ΑΝΑΛΥΣΗ – ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

7.1.

Υλικά επεµβάσεων

Τα επιλεγέντα υλικά επεµβάσεων είναι τα εξής:
-

Νέες κατασκευές Ο/Σ χυτές επί τόπου ή µανδύες Ο/Σ Gunite: C20/25, S500s

-

FRP’S: Ανθρακουφάσµατα, Ανθρακοελάσµατα

-

Χάλυβας µορφής: FE 360 (UST 37-2)

7.2.

Φορτία

Το όλο έργο αναλύθηκε για τα ειδικά φορτία που απαιτούσαν οι σύγχρονες λειτουργίες. Από
πλευράς σεισµικών φορτίων η ανάλυση έγινε για τα σεισµικά φορτία που επιβάλλει ο ΕΑΚ
2000/2003 και για συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς
q = 3.0

7.3.

∆ιαδικασία ανάλυσης

Η ανάλυση του φορέα έγινε µε τη ελαστική δυναµική φασµατική µέθοδο (Εικόνα 7,8).

Εικόνα 8. 4η Ιδιοµορφή αναβαθµισµένου
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Σηµειώνεται ότι όλες οι πλάκες από το πάτωµα της πλατείας του ΠΑΛΛΑΣ και άνω
προσοµοιώθηκαν µε πεπερασµένα στοιχεία δεδοµένης δυσταίνιας ώστε να καταστεί δυνατή η
συνεκτίµηση της δυνατότητας ανεξάρτητης ταλάντωσης των δύο κλιτών (Εικόνα 9).
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά µοντέλα ανάλυσης.
(α) Για τα µόνιµα φορτία η ανάλυση έγινε µε την παραδοχή ότι η έδραση της στέγης είναι
αρθρωτή από την µία πλευρά και από την άλλη σε κύλιση. Με δεδοµένη την τοξωτή µορφή
του δικτυωτού ζευκτού µε την συγκεκριµένη παραδοχή οι προς τα έξω ωθήσεις που
µεταφέρονται στην κεφαλή των στύλων για τα µόνιµα φορτία είναι µηδενικές.
(β) Για τα ωφέλιµα φορτία που είναι µικρό ποσοστό των µονίµων η κυλιόµενη έδραση
σταθεροποιείται µε στόπερς και συνεπώς αναπτύσσονται ανεπιθύµητες µεν µικρές όµως
ωθήσεις.
(γ) Για την περίπτωση σεισµικής καταπόνησης η σταθεροποίηση της κινητής έδρασης µε στόπερς
διασφαλίζει την συνεργασία σε µεγάλο βαθµό των δύο κλιτών και οι οριζόντιες αδρανειακές
δυνάµεις της στέγης µεταφέρονται αντιµετρικά και στα δύο κλίτη µε αποτέλεσµα τη δραστική
µείωση της επιπόνησης αφού αυτή µοιράζεται στα δύο. Λειτουργεί δηλαδή η στέγη οιωνοί ως
διάφραγµα.

7.4.

Αποτελέσµατα ανάλυσης – διαστασιολόγησης

Από την ανάλυση – διαστασιολόγηση προέκυψαν οι εξής βασικές επεµβάσεις.

Εικόνα 9. Αξονικές καταπονήσεις λόγω σεισµού εξώστη αναβαθµισµένου

(α) Ενίσχυση µε διαµήκεις «ελκυστήρες» των πλακών των θεωρείων και των πλακών στέψης λόγω
περιορισµένης διαφραγµατικής λειτουργίας.

15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου., 2006

10

(β) Ενίσχυση µε ελκυστήρες εγκαρσίως του πλαισίου της παλαιάς µπούκας σκηνής.
(γ) Ενίσχυση µε οπλισµένες νευρώσεις οριζόντιες και κατακόρυφες του πίσω τοίχου σκηνής.
(δ) Ενισχύσεις επί µέρους δοµικών στοιχείων που λόγω νέων µεγάλων φορτίων χρειάσθηκε να
ενισχυθούν (π.χ. υποσκήνιο ΠΑΛΛΑΣ)
8

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Το έργο αφού έλαβε όλες τις κατά Νόµο άδειες άρχισε να εκτελείται και ήδη βρίσκεται εν τω
περατούσθαι. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανήλθε περίπου στα 30.000.000€ ενώ ο
προϋπολογισµός για τις επεµβάσεις στον Φέροντα Οργανισµό έφθασε τα 4.500.000€. Σηµειώνεται
ότι το έργο παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες εκτέλεσης λόγω της ήδη ολοκλήρωσης των εργασιών
στα λοιπά 8 κτίρια του οικ. τετραγώνου και µή ύπαρξης διαθέσιµων εργοταξιακών χώρων (Εικόνα
10).

Εικόνα 10. Φάση συναρµολόγησης νέας µεταλλικής Στέγης
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

-

Κύριος του Έργου: Μ.Τ.Σ.

-

Παραχωρησιούχος: PICAR AE

-

∆ιοίκηση Έργου: ∆ΙΑΓΩΝΙΟΣ ΑΕΤΕ

-

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κίζης & Συνεργάτες

-

Στατική Μελέτη: Γ. & Γ. Πενέλης Σύµβουλοι Μηχανικοί

-

Η/ Μ Μελέτη: Κ. Χανιώτης

-

Ηχοµονώσεις – Ακουστικές Μελέτες: Ψαρράς

-

Μελέτη Σκηνής: ΒΒΗ

-

Θεατρική Μελέτη: Γαβαλάς – Μουρίκης

-

Εκτέλεση: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:
(i)

Σε διατηρητέα κτίρια καλοσχεδιασµένα και δοκιµασµένα στο σεισµό είναι δυνατή η
αντισεισµική αναβάθµιση µε ήπιες επεµβάσεις εφ’ όσον οι λειτουργικές τους απαιτήσεις
δεν αυξηθούν.

(ii)

Όταν όµως οι λειτουργικές απαιτήσεις υποστούν δραστικές µεταβολές τότε οι µεγάλης
κλίµακας επεµβάσεις στον φέροντα οργανισµό είναι αναπόδραστες.

(iii)

Κατά συνέπεια το κρίσιµο πρόβληµα που τίθεται κάθε φορά είναι η εξισορρόπηση
ανάµεσα στις αρχές της διατήρησης από τη µια και στην βελτίωση των λειτουργικών
δυνατοτήτων του έργου από την άλλη ώστε να καθιστάται ελκυστική η επένδυση συνεπώς
δυνατή η αναβάθµιση του κτιρίου.

(iv)

Σε κτίρια αυτού του µεγέθους και της πολυπλοκότητας είναι απαραίτητη η συνεχής
συνεργασία προσώπων πολλών ειδικοτήτων, γεγονός που καθιστά το πρόβληµα του
συντονισµού τόσο κατά τη φάση της µελέτης όσο και κατά τη φάση της εκτέλεσης
ιδιαίτερα δύσκολο.
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