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∆ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Έργων. 

Εισαγωγή 

To παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αφορά στην αξιολόγηση της δοµικής και λειτουργικής 
επάρκειας των γεφυρών, η οποία βασίζεται αποκλειστικώς στα ευρήµατα και στα 
αποτελέσµατα απλών µετρήσεων που ανακτώνται κατά τη διάρκεια της οπτικής 
επιθεώρησής τους . 
Οι υπόψη οδηγίες αξιολόγησης, ξεκινούν από το χαµηλότερο επίπεδο, µε τη 
βαθµολογία της κατάστασης του καθενός από τα δοµικά στοιχεία που αποτελούν τη 
δοµή και τη λειτουργία της γέφυρας. Η αξιολόγηση οδηγεί σε µία βαθµολογία σε 4 
βάθµια κλίµακα, µε καλύτερη κατάσταση το βαθµό 4 και χειρότερη κατάσταση το 
βαθµό 1. 
Η βαθµολογία σε επίπεδο δοµικού στοιχείου είναι απαραίτητη, ώστε να διασφαλισθεί 
ο έλεγχος και αξιολόγηση όλων των δοµικών στοιχείων της γέφυρας.  
Η αξιολόγηση σε επίπεδο δοµικού τµήµατος και τελικά σε επίπεδο γέφυρας, 
προτείνεται να ταυτίζεται µε την χειρότερη βαθµολογία ανάµεσα στις βαθµολογίες 
κατάστασης των επιµέρους δοµικών στοιχείων της γέφυρας, στο πνεύµα του εν ισχύ 
Οµοσπονδιακού Συστήµατος Αξιολόγησης της NBI, αλλά και των Γαλλοκαναδικών  
συστηµάτων αξιολόγησης, ώστε να ληφθεί υπόψη η σηµαντική δοµική βλάβη, έστω 
και ενός από τα δοµικά στοιχεία της γέφυρας.  
Η παραπάνω συντηρητική προσέγγιση, διασφαλίζει ότι η κρίσιµη ένδειξη βλάβης 
ανεξαρτήτως έκτασης, άπαξ και αναγνωρισθεί και καταγραφεί στο πλαίσιο της 
οπτικής επιθεώρησης, θα χαρακτηρίσει τη συνολική κατάσταση της γέφυρας και θα 
οδηγήσει έτσι στη διενέργεια πρόσθετων επιτόπιων ελέγχων και αναλυτικών 
ελέγχων, ώστε να προσδιορισθεί η έκταση, η ένταση και η επιρροή της 
αναγνωρισµένης βλάβης στην συνολική αντοχή της γέφυρας και η πραγµατική 
εναποµείνουσα δοµική ακεραιότητα της γέφυρας.  
Συνεπώς η βαθµολογία συνδέεται πριν απ΄όλα µε την αντίστοιχη απαιτούµενη σειρά 
πρόσθετων επιτόπιων και αναλυτικών ελέγχων, που απαιτούνται. Επίσης η 
βαθµολογία της κατάστασης, συνδέεται  και µε µία ή περισσότερες βασικές 
απαιτούµενες ενέργειες συντήρησης, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον 
προγραµµατισµό της συντήρησης ενός συνόλου γεφυρών. 
 
Στις επόµενες παραγράφους του παρόντος, ορίζονται τα συχνότερα απαντώµενα 
δοµικά στοιχεία των ελληνικών γεφυρών και στη συνέχεια δίνονται οι πίνακες µε τη 
περιγραφή των καταστάσεων που αντιστοιχούν στην 4-βάθµια βαθµολογία των 
δοµικών στοιχείων της γέφυρας..  
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Αξιολόγηση ∆οµικών Στοιχείων – ∆οµικών Τµηµάτων - Γέφυρας 

1. Βαθµολόγηση επιµέρους δοµικών στοιχείων  

Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στην αξιολόγηση των επιµέρους δοµικών 
στοιχείων της  γέφυρας.  
Στην µεγάλη πλειοψηφία των γεφυρών και τεχνικών, η φθορά που αναγνωρίζεται 
κατά την επιθεώρηση, δεν αφορά στο σύνολο της γέφυρας ή του δοµικού τµήµατος, 
αλλά σε ένα υποσύνολο των δοµικών στοιχείων που αποτελούν το δοµικό τµήµα 
ή την γέφυρα. Ως παράδειγµα, αναφέρεται η χηµική προσβολή από διείσδυση 
χλωριόντων ή η ενανθράκωση, οι συνέπειες των οποίων δεν αφορούν παρά µόνον 
σε εκείνα τα δοµικά στοιχεία ή σε εκείνες τις περιοχές των δοµικών στοιχείων που 
διαβρέχονται επί µακρόν και είναι περισσότερο εκτεθειµένα σε διαβρωτικές 
συνθήκες, όπως οι ακραίες πλακοδοκοί, οι ακµές των τοιχωµατικών βάθρων, οι 
περιοχές στήριξης του φορέα κάτω από αρµούς, τα πτερύγια/πρόβολοι των πλακών 
καταστρώµατος, οι περιοχές ανωδοµής και υποδοµής κάτω από κατακόρυφους 
σωλήνες αποχέτευσης καταστρώµατος. Γενικώς η φθορά που προκαλείται από την 
έκθεση της γέφυρας σε διαβρωτικές συνθήκες περιβάλλοντος (µεγάλη και συχνή 
ηµερήσια µεταβολή θερµοκρασίας, υψηλή σχετική υγρασία κ.α.) και λειτουργίας 
(συχνή χρήση αντιπαγετικών αλάτων σε συνδυασµό µε µη στεγανούς αρµούς) 
λαµβάνει χώρα  σχεδόν πάντα στις περιοχές µακρόχρονης διαβροχής, που δεν 
αφορούν στο σύνολο των δοµικών στοιχείων, ούτε καν στο σύνολο καθενός από τα 
φθαρµένα δοµικά στοιχεία. Το ίδιο όµως ισχύει και στις περιπτώσεις σηµαντικής 
δοµικής βλάβης των γεφυρών, που συνήθως περιορίζεται σε ορισµένες κρίσιµες ή 
ανεπαρκούς αντοχής διατοµές (στήριξη, µέσο ανοίγµατος), αναλόγως µε τον αν ο 
µηχανισµός βλάβης προέρχεται από δυναµική ή στατική φόρτιση (φορτία 
κυκλοφορίας, καθίζηση/στροφή θεµελίων κ.α.). Συνεπώς για την αξιόπιστη 
αξιολόγηση της δοµικής κατάστασης των γεφυρών είναι απαραίτητο να αξιολογούνται 
ξεχωριστά τα επιµέρους δοµικά στοιχεία της, ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή της 
συνήθως τοπικής και όχι καθολικής φθοράς.  
Πρέπει επίσης να ορίζονται µε ορθό τρόπο και στο σύνολό τους αυτά τα δοµικά 
στοιχεία που συχνότερα απαντώνται στις ελληνικές γέφυρες.  
Ως δοµικό στοιχείο ορίζεται κάθε δοµική οντότητα της γέφυρας που έχει σαφή και 
διακριτή δοµική λειτουργία, ανεξαρτήτως της εξάρτησής της από άλλες δοµικές 
οντότητες ή του βαθµού συµβολής της στην συνολική δοµική ακεραιότητα του 
δοµικού τµήµατος και της γέφυρας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα δοµικού 
στοιχείου αναφέρεται η πλακοδοκός από οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα, 
που στις ελληνικές γέφυρες είναι πάντα αµφιέρειστη ή σχεδόν αµφιέρειστη 
(περίπτωση συνέχειας πλάκας καταστρώµατος άνωθεν µεσοβάθρων). Εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από τις υπόλοιπες πλακοδοκούς, σε µικρότερο βαθµό από την πλάκα 
καταστρώµατος, τα εφέδρανα έδρασής της, τα µεσόβαθρα έδρασής της, τα θεµέλια 
αυτών των µεσοβάθρων. Η συµβολή της είναι καθοριστική και κρίσιµη για τη δοµική 
ακεραιότητα του δοµικού τµήµατος της ανωδοµής που αφορά στο άνοιγµα που 
συνθέτει, ως εκ τούτου είναι κρίσιµη και για όλη την γέφυρα, αφού τυχόν αστοχία της 
ακυρώνει και τη λειτουργικότητα των γειτονικών ανοιγµάτων και συνολικά της 
γέφυρας.  
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Στον Πίνακα ∆1 που ακολουθεί δίνονται τα συχνότερα απαντώµενα δοµικά 
στοιχεία των ελληνικών γεφυρών. 
Η δοµική αξιολόγηση των παρακάτω συχνότερα απαντώµενων στις ελληνικές 
γέφυρες δοµικών στοιχείων θα γίνεται βάσει των πινάκων αξιολόγησης δοµικών 
στοιχείων. Οι πίνακες που θα χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση διακρίνονται σε 
δυο κατηγορίες: τους Κύριους και τους Ειδικούς. Οι Κύριοι πίνακες αξιολογούν την 
κατάσταση των δοµικών στοιχείων αναλόγως του υλικού κατασκευής τους, 
σκυρόδεµα, χάλυβα ή λιθοδοµή, και προτείνουν ανάλογα µε τη σοβαρότητα των 
φθορών µία ή περισσότερες εναλλακτικές ενέργειες κύριας συντήρησης και 
προτείνουν τη διενέργεια πρόσθετων επιτόπιων και αναλυτικών ελέγχων.. Οι 
Ειδικοί πίνακες αξιολογούν τη σοβαρότητα συγκεκριµένων, βασικών προβληµάτων 
που δεν αναφέρονται στους Κύριους πίνακες. Για την τελική αξιολόγηση των δοµικών 
στοιχείων θα πρέπει να συνεκτιµώνται και τα δύο είδη πινάκων, όπως δίνεται στις 
παρ 2 και 3. 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆1: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α/Α Συχνότερα απαντώµενα ∆οµικά Στοιχεία Ελληνικών 
Γεφυρών Πίνακες Αναφοράς 

Υποδοµή 
1 Στύλος βάθρου Οπλισµένου Σκυροδέµατος Κ2, Ε1, Ε2 
2 Κοίλο βάθρο Οπλισµένου Σκυροδέµατος  Κ2, Ε1, Ε2 
3 Τοίχωµα βάθρου Οπλισµένου Σκυροδέµατος Κ2, Ε1, Ε2 
4 Τοίχωµα Βάθρου Άοπλου Σκυροδέµατος Κ2, Ε1, Ε2 
5 Πέδιλο βάθρων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Κ2, Ε1, Ε2 
6 Πάσσαλος Οπλισµένου σκυροδέµατος Κ2, Ε1, Ε2 
7 Φρέαρ θεµελίωσης βάθρου Οπλισµένου σκυροδέµατος* Κ2, Ε1, Ε2 
8 Κεφαλόδεσµος πασσάλων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Κ2, Ε1, Ε2 

9 
Κεφαλόδεσµος/ δοκός έδρασης βάθρου Οπλισµένου 
Σκυροδέµατος 

Κ2, Ε2, Ε4 

10 
Κεφαλόδεσµος/ δοκός έδρασης βάθρου Προεντεταµένου 
Σκυροδέµατος 

Κ3, Ε2, Ε4 

11 Τοίχοι αντεπιστροφής ακροβάθρου Κ2, Ε1, Ε2 
Ανωδοµή 

12 Πλακοδοκός Οπλισµένου Σκυροδέµατος Κ1 
13 Πλακοδοκός Προεντεταµένου Σκυροδέµατος Κ3  
14 ∆ιαδοκίδα οπλισµένου σκυροδέµατος Κ1 
15 ∆ιαδοκίδα προεντεταµένου σκυροδέµατος Κ3 
16 Πλάκα συµπαγής οπλισµένου σκυροδέµατος Κ1 
17 Πλάκα µε κενά οπλισµένου σκυροδέµατος Κ1 
18 Πλάκα συµπαγής προεντεταµένου σκυροδέµατος Κ3 
19 Πλάκα µε κενά προεντεταµένου σκυροδέµατος Κ3 
20 Κιβωτιοειδής ∆οκός Οπλισµένου Σκυροδέµατος Κ1 
21 Κιβωτιοειδής ∆οκός Προεντεταµένου Σκυροδέµατος Κ3 
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22 Τοξωτό κάτω πέλµα από οπλισµένο σκυρόδεµα Κ1 

23 
Ορθοστάτης τοξωτού ανοίγµατος από οπλισµένο 
σκυρόδέµα 

Κ2 

24 Τοιχωµατικοί κορµοί τόξου οπλισµένου σκυροδέµατος Κ2 
Στοιχεία Επιφάνειας κύλισης 

25 Αγκυρούµενος ελαστοµεταλλικός αρµός ΑΡ1 
26 Αρµός έγχυτης ασφαλτικής µαστίχης ΑΡ2 
27 Στηθαία από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Σ1 
28 Στηθαία µεταλλικά Σ2 
29 Πεζοδρόµιο από οπλισµένο σκυρόδεµα Κ1 
30 Ασφαλτικές στρώσεις οδοστρώµατος  Ε3 

Μεταβατικά επιχώµατα γέφυρας 
31 Πτερυγότοιχος από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Κ1, Κ2, Ε1 

1.1 Πίνακας Π1: Κατηγορία Περιβάλλοντος 

Ο προσδιορισµός της ορθής κατηγορίας περιβάλλοντος είναι καθοριστικός για την 
ακριβή πρόβλεψη των µελλοντικών φθορών και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν 
για την αντιµετώπισή τους. Η κατηγορία περιβάλλοντος είναι απλά ένας αριθµός από 
το 1 µέχρι το 4 που αντιπροσωπεύει τη σφοδρότητα των συνθηκών λειτουργίας και 
περιβάλλοντος σε κάθε στοιχείο της κατασκευής. Σε κάθε στοιχείο αντιστοιχεί µία και 
µόνο κατηγορία περιβάλλοντος που µπορεί να είναι διαφορετική από τα υπόλοιπα 
στοιχεία της ίδιας κατασκευής. Ο προσδιορισµός της κάθε κατηγορίας περιβάλλοντος 
δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Κατηγορία 
Περιβάλλοντος Ορισµός 

ΚΠ1- Ευνοϊκή Οι συνθήκες του περιβάλλοντος και λειτουργίας της γέφυρας δεν µπορούν να 
επιδεινώσουν την κατάσταση του δοµικού στοιχείου. 

    ΚΠ2- Ήπια Οι συνθήκες του περιβάλλοντος επηρεάζουν δυσµενώς την κατάσταση του 
δοµικού στοιχείου, αλλά οι επιπτώσεις τους µετριάζονται λόγω προστασίας. 

ΚΠ3- Μέτρια Οι συνθήκες του περιβάλλοντος και λειτουργίας της γέφυρας επηρεάζουν 
δυσµενώς την κατάσταση του δοµικού στοιχείου. ∆εν υπάρχει προστασία. 

ΚΠ4- Σφοδρή 
 
 

Οι συνθήκες του περιβάλλοντος και λειτουργίας της γέφυρας οδηγούν  στην 
ταχεία υποβάθµιση της κατάστασης του δοµικού στοιχείου. ∆εν υπάρχει 
προστασία. 
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1.2 Πίνακας Κ1: ∆οµικά στοιχεία ανωδοµής από Οπλισµένο Σκυρόδεµα  

Κατάσταση Περιγραφή Eνδεικτικές προτεινόµενες 
ενέργειες 

4 
Πρόσφατα κατασκευασµένο δοµικό στοιχείο ανωδοµής, από οπλισµένο σκυρόδεµα, χωρίς φθορές, 
µε ή χωρίς βαφή ή άλλη επιφανειακή προστασία. 

0- Καµία ενέργεια 
 

3 

∆οµικό στοιχείο ανωδοµής, από οπλισµένο σκυρόδεµα που παρουσιάζει περιορισµένης έκτασης και 
έντασης επιφανειακές φθορές και ρωγµές, όπως: 
 

• Μη δοµικές ρωγµές µικρού εύρους µικρότερου ή ίσου των 0,3 mm (π.χ. διαµήκεις οριζόντιες 
ρωγµές).  

• Eπιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη µε µικρή απώλεια διατοµής σκυροδέµατος, διαµέτρου 
µικρότερης των 15cm και βάθους µικρότερου των 2,5cm 

• Εκτεθειµένοι οπλισµοί µε απώλεια διατοµής οπλισµού µικρότερη του 10%, λόγω οξείδωσης.  
• Εξάνθηση ή αποθέσεις αλάτων, λεκέδες οξείδωσης, µικρού πάχους χωρίς σταλακτίτες 

 

 0- Καµία άµεση ενέργεια (για ΚΠ1) 
  
 1- Βραχυπρόθεσµα έργα 
προστασίας (π.χ.καθαρισµοί, 
καθαιρέσεις σαθρών 
επικαλύψεων, βαφή οπλισµών & 
σκυροδέµατος κ.α. ) (για ΚΠ2-4) 

  
  

2 

∆οµικό στοιχείο ανωδοµής, από οπλισµένο σκυρόδεµα που παρουσιάζει σηµαντικής έκτασης και 
έντασης επιφανειακές φθορές και ρωγµές, που αποµειώνουν την ανθεκτικότητα και απαιτείται να 
διερευνηθεί σε ποιο βαθµό αποµειώνουν τη δοµική αντοχή, ως ακολούθως: 

  
• ∆οµικές ρωγµές εύρους µεγαλύτερου των 0,3 mm και µικρότερου ή ίσου των 1,0 mm.  
• Εκτεθειµένοι οπλισµοί µε µέση απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω οξείδωσης µεγαλύτερη του 

10%. 
• Eπιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη µε σηµαντική απώλεια διατοµής σκυροδέµατος, 

διαµέτρου µεγαλύτερης των 15cm και βάθους µεγαλύτερου των 2,5cm 
• Εξάνθηση ή αποθέσεις αλάτων, λεκέδες οξείδωσης, µεγάλου πάχους µε σχηµατισµό 

σταλακτιτών 
 Απαιτούνται ειδικοί µη καταστροφικοί/καταστροφικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ειδική ανάλυση για 
ερµηνεία του µηχανισµού βλάβης. Η απώλεια σκυροδέµατος και η απώλεια της διατοµής οπλισµού 
από οξείδωση είναι µεγάλη (>10%) και  επηρεάζουν την αντοχή και λειτουργικότητα του δοµικού 
στοιχείου.  
 

 1- Βραχυπρόθεσµα έργα 
προστασίας (π.χ.καθαρισµοί, 
καθαιρέσεις σαθρών 
επικαλύψεων, βαφή οπλισµών & 
σκυροδέµατος κ.α. ) (για ΚΠ1-4) 

  
 2- Αναλυτικός και πειραµατικός 
έλεγχος διαθέσιµης δοµικής 
επάρκειας  
 
3- Μέτρα περιορισµού φορτίων 
κυκλοφορίας, αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του -2 
 
4-  Έργα αποκατάστασης ή 
ενίσχυσης αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του -2 

1 

∆οµικό στοιχείο ανωδοµής, από οπλισµένο σκυρόδεµα που παρουσιάζει πολύ µεγάλης έκτασης και 
έντασης επιφανειακές φθορές και ρωγµές, που αποµειώνουν επικίνδυνα την ανθεκτικότητα και τη 
δοµική αντοχή του, ως ακολούθως : 

-  
• ∆οµικές ρωγµές εύρους µεγαλύτερου των 1,0 mm.  
• Εκτεθειµένοι οπλισµοί µε µέση απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω οξείδωσης µεγαλύτερη του 

20%  
• Eπιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη µε σηµαντική απώλεια διατοµής σκυροδέµατος, 

διαµέτρου µεγαλύτερης των 50cm και βάθους µεγαλύτερου των 3,5cm 
• Εξάνθηση ή αποθέσεις αλάτων, λεκέδες οξείδωσης, µεγάλου πάχους µε σχηµατισµό 

σταλακτιτών 
 
 

Απαιτούνται ειδικοί µη καταστροφικοί/καταστροφικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ειδική ανάλυση για 
ερµηνεία του µηχανισµού βλάβης. Η απώλεια σκυροδέµατος και η απώλεια της διατοµής οπλισµού 
από οξείδωση είναι πολύ µεγάλη (>20%) και αποµειώνουν δραµατικά την αντοχή και 
λειτουργικότητα του δοµικού στοιχείου.  

 

2- Αναλυτικός και πειραµατικός 
έλεγχος της  διαθέσιµης 
δοµικής επάρκειας  

1- Βραχυπρόθεσµα έργα 
προστασίας (π.χ.καθαρισµοί, 
καθαιρέσεις σαθρών 
επικαλύψεων, βαφή οπλισµών & 
σκυροδέµατος κ.α. ) αναλόγως 
του 2- 
 
3- Μέτρα περιορισµού φορτίων 
κυκλοφορίας, αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του -2 
 
4- Έργα ενίσχυσης αναλόγως 

των αποτελεσµάτων του -2 
5- Υποστύλωση γέφυρας 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Εγχειρίδιο Αξιολόγησης δομικής &  

λειτουργικής επάρκειας γεφυρών 
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1.3 Πίνακας Κ2: ∆οµικά στοιχεία υποδοµής από Οπλισµένο Σκυρόδεµα.  

Κατάσταση Περιγραφή Eνδεικτικές προτεινόµενες 
ενέργειες 

4 Πρόσφατα κατασκευασµένο δοµικό στοιχείο υποδοµής, από οπλισµένο σκυρόδεµα, χωρίς φθορές, 
µε ή χωρίς βαφή ή άλλη επιφανειακή προστασία  

1- Καµία ενέργεια 
 

3 

∆οµικό στοιχείο υποδοµής, από οπλισµένο σκυρόδεµα που παρουσιάζει περιορισµένης έκτασης και 
έντασης επιφανειακές φθορές και ρωγµές, ως ακολούθως: 

• Μη δοµικές ρωγµές (κατακόρυφες, ή περίπου κατακόρυφες) µικρού εύρους µικρότερου ή ίσου 
των 0,3 mm.  

• Eπιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη µε µικρή απώλεια διατοµής σκυροδέµατος, διαµέτρου 
µικρότερης των 15cm και βάθους µικρότερου των 2,5cm 

• Εκτεθειµένοι οπλισµοί µε απώλεια διατοµής οπλισµού µικρότερη του 10%, λόγω οξείδωσης.  
• Εξάνθηση ή αποθέσεις αλάτων, λεκέδες οξείδωσης, µικρού πάχους χωρίς σταλακτίτες 
• Κατακόρυφη κλίση µικρότερη ή ίση του 1% 

 

0- Καµία άµεση ενέργεια (για ΚΠ1) 
 
 
1- Βραχυπρόθεσµα έργα 
προστασίας (π.χ.καθαρισµοί, 
καθαιρέσεις σαθρών 
επικαλύψεων, βαφή οπλισµών & 
σκυροδέµατος κ.α. ) (για ΚΠ2-4) 

 

2 

∆οµικό στοιχείο υποδοµής, από οπλισµένο σκυρόδεµα που παρουσιάζει σηµαντικής έκτασης και 
έντασης επιφανειακές φθορές και ρωγµές, που αποµειώνουν την ανθεκτικότητα και απαιτείται να 
διερευνηθεί σε ποιο βαθµό αποµειώνουν τη δοµική αντοχή, ως ακολούθως: 

• Μη δοµικές ρωγµές (κατακόρυφες) εύρους µεγαλύτερου των 0,3 mm.  
• Οριζόντιες ή λοξές, δοµικές ρωγµές εύρους µεγαλύτερου των 0.3 mm και µικρότερου των 

0,5mm  
• Eπιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη µε σηµαντική απώλεια διατοµής σκυροδέµατος, 

διαµέτρου µεγαλύτερης των 15cm και βάθους µεγαλύτερου των 2,5cm 
• Εκτεθειµένοι οπλισµοί µε µέση απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω οξείδωσης µεγαλύτερη του 

10%  
• Εξάνθηση ή αποθέσεις αλάτων, λεκέδες οξείδωσης, µεγάλου πάχους µε σχηµατισµό 

σταλακτιτών 
• Κατακόρυφη κλίση µεγαλύτερη του 1% 
 

Απαιτούνται ειδικοί µη καταστροφικοί/καταστροφικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ειδική ανάλυση για 
ερµηνεία του µηχανισµού βλάβης. Η απώλεια σκυροδέµατος και η απώλεια της διατοµής οπλισµού 
από οξείδωση είναι µεγάλη (>10%) και  φαίνεται να επηρεάζουν την αντοχή και λειτουργικότητα του 
δοµικού στοιχείου.  
 

1- Βραχυπρόθεσµα έργα 
προστασίας (π.χ.καθαρισµοί, 
καθαιρέσεις σαθρών 
επικαλύψεων, βαφή οπλισµών & 
σκυροδέµατος κ.α. ) (για ΚΠ1-4) 

 
2- Αναλυτικός και πειραµατικός 
έλεγχος διαθέσιµης δοµικής 
επάρκειας  

 
3- Μέτρα περιορισµού φορτίων 
κυκλοφορίας, αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του -2 
 
4-  Έργα αποκατάστασης ή 
ενίσχυσης αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του -2 

1 

∆οµικό στοιχείο υποδοµής, από οπλισµένο σκυρόδεµα που παρουσιάζει πολύ µεγάλης έκτασης και 
έντασης επιφανειακές φθορές και ρωγµές, που αποµειώνουν επικίνδυνα την ανθεκτικότητα και τη 
δοµική αντοχή του, ως ακολούθως : 
 

• Οριζόντιες καµπτικές δοµικές ρωγµές εύρους µεγαλύτερου του 0.5 mm.  
• Λοξές διατµητικές ρωγµές ρωγµές εύρους µεγαλύτερου του 0.5 mm. 
• Eπιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη µε σηµαντική απώλεια διατοµής σκυροδέµατος, 

διαµέτρου µεγαλύτερης των 15cm και βάθους µεγαλύτερου των 2,5cm 
• Εκτεθειµένοι οπλισµοί µε µέση απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω οξείδωσης µεγαλύτερη του 

20%  
• Εξάνθηση ή αποθέσεις αλάτων, λεκέδες οξείδωσης, µεγάλου πάχους µε σχηµατισµό 

σταλακτιτών 
• Κατακόρυφη κλίση µεγαλύτερη του 3% 
 

Απαιτούνται ειδικοί µη καταστροφικοί/καταστροφικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ειδική ανάλυση για 
ερµηνεία του µηχανισµού βλάβης. Η απώλεια σκυροδέµατος και η απώλεια της διατοµής οπλισµού 
από οξείδωση είναι πολύ µεγάλη (>20%) και φαίνεται να αποµειώνουν δραµατικά την αντοχή και 
λειτουργικότητα του δοµικού στοιχείου.  
 

3- Αναλυτικός και πειραµατικός 
έλεγχος της  διαθέσιµης 
δοµικής επάρκειας  

1- Βραχυπρόθεσµα έργα 
προστασίας (π.χ.καθαρισµοί, 
καθαιρέσεις σαθρών 
επικαλύψεων, βαφή οπλισµών & 
σκυροδέµατος κ.α. ) αναλόγως 
του 2- 
 
3- Μέτρα περιορισµού φορτίων 
κυκλοφορίας, αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του -2 
 
5- Έργα ενίσχυσης αναλόγως 

των αποτελεσµάτων του -2 
6- Υποστύλωση γέφυρας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Εγχειρίδιο Αξιολόγησης δομικής &  

λειτουργικής επάρκειας γεφυρών 
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1.4 Πίνακας Κ3: ∆οµικά στοιχεία ανωδοµής από Προεντεταµένο Σκυρόδεµα  

Κατάσταση Περιγραφή Eνδεικτικές προτεινόµενες 
ενέργειες 

4 
Πρόσφατα κατασκευασµένο δοµικό στοιχείο ανωδοµής, από προεντεταµένο σκυρόδεµα, χωρίς 
φθορές, µε ή χωρίς βαφή ή άλλη επιφανειακή προστασία. 

2- Καµία ενέργεια 
 

3 

∆οµικό στοιχείο ανωδοµής, από οπλισµένο σκυρόδεµα που παρουσιάζει περιορισµένης έκτασης και 
έντασης επιφανειακές φθορές και ρωγµές, όπως: 
 

• Μη δοµικές ρωγµές µικρού εύρους µικρότερου ή ίσου των 0,2 mm (π.χ. διαµήκεις οριζόντιες, 
όχι παραλληλες στην τροχιά των τενόντων προέντασης)  

• Eπιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη µε µικρή απώλεια διατοµής σκυροδέµατος, διαµέτρου 
µικρότερης των 15cm και βάθους µικρότερου των 2,5cm 

• Εκτεθειµένοι χαλαροί οπλισµοί µε µικρή απώλεια διατοµής οπλισµού (<10%) λόγω 
οξείδωσης.  

• Εξάνθηση ή αποθέσεις αλάτων, λεκέδες οξείδωσης, µικρού πάχους χωρίς σταλακτίτες 
 

0- Καµία άµεση ενέργεια (για ΚΠ1) 
 
 
1- Βραχυπρόθεσµα έργα 
προστασίας (π.χ.καθαρισµοί, 
καθαιρέσεις σαθρών 
επικαλύψεων, βαφή οπλισµών & 
σκυροδέµατος κ.α. ) (για ΚΠ2-4) 

 

2 

∆οµικό στοιχείο ανωδοµής, από προεντεταµένο σκυρόδεµα που παρουσιάζει σηµαντικής έκτασης και 
έντασης επιφανειακές φθορές και ρωγµές, που αποµειώνουν την ανθεκτικότητα και απαιτείται να 
διερευνηθεί σε ποιο βαθµό αποµειώνουν τη δοµική αντοχή, ως ακολούθως: 
 

• ∆οµικές ρωγµές εύρους µεγαλύτερου των 0,2 mm και µικρότερου ή ίσου των 0,5 mm.  
• Έντονο, οπτικώς αντιληπτό βέλος κάµψης, που συνοδεύεται από δοµικές ρωγµές, εύρους 

µαγαλύτερου των 0,2mm 
• Eπιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη µε σηµαντική απώλεια διατοµής σκυροδέµατος, 

διαµέτρου µεγαλύτερης των 15cm και βάθους µεγαλύτερου των 2,5cm 
• Εκτεθειµένα σύρµατα προεντεταµένης κλίνης µε έναρξη οξείδωσης (<5%) 
• Μερική απώλεια σωλήνα προέντασης και έκθεση συρµάτων προέντασης (µε µετένταση), µε 

έκθεση συρµάτων προέντασης µε έναρξη οξείδωσης (< 5%) 
• Εκτεθειµένοι χαλαροί οπλισµοί µε µέση απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω οξείδωσης 

µεγαλύτερη του 10%  
• Εξάνθηση ή αποθέσεις αλάτων, λεκέδες οξείδωσης, µεγάλου πάχους µε σχηµατισµό 

σταλακτιτών 
 
Απαιτούνται ειδικοί µη καταστροφικοί/καταστροφικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ειδική ανάλυση για 
ερµηνεία του µηχανισµού βλάβης. Η απώλεια σκυροδέµατος, η απώλεια της διατοµής χαλαρού  
οπλισµού και οπλισµού προέντασης, από οξείδωση είναι µεγάλη (>10% και 5%, αντίστοιχα) και  
φαίενται να αποµειώνουν την αντοχή και λειτουργικότητα του δοµικού στοιχείου.  
 

1- Βραχυπρόθεσµα έργα 
προστασίας (π.χ.καθαρισµοί, 
καθαιρέσεις σαθρών 
επικαλύψεων, βαφή οπλισµών & 
σκυροδέµατος κ.α. ) (για ΚΠ1--4) 

 
2- Αναλυτικός και πειραµατικός 
έλεγχος διαθέσιµης δοµικής 
επάρκειας  

 
3- Μέτρα περιορισµού φορτίων 
κυκλοφορίας, αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του -2 
 
4-  Έργα αποκατάστασης ή 
ενίσχυσης αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του -2 

1* 

∆οµικό στοιχείο ανωδοµής, από προεντεταµένο σκυρόδεµα που παρουσιάζει πολύ µεγάλης έκτασης 
και έντασης επιφανειακές φθορές και ρωγµές, που αποµειώνουν επικίνδυνα την ανθεκτικότητα και τη 
δοµική αντοχή του, ως ακολούθως : 
 

• ∆οµικές ρωγµές εύρους µεγαλύτερου των 0.5 mm.  
• Έντονο, οπτικώς αντιληπτό βέλος κάµψης, που συνοδεύεται από δοµικές ρωγµές, εύρους 

µαγαλύτερου των 0,5 mm 
• Eπιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη µε σηµαντική απώλεια διατοµής σκυροδέµατος, 

διαµέτρου µεγαλύτερης των 30cm και βάθους µεγαλύτερου των 3,5cm 
• Εκτεθειµένοι χαλαροί οπλισµοί µε µέση απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω οξείδωσης 

µεγαλύτερη του 20%  
• Εκτεθειµένα καλώδια προεντεταµένης κλίνης µε απώλεια διατοµής λόγω οξείδωσης (>5%) 
• Απώλεια σωλήνα προέντασης και έκθεση συρµάτων προέντασης (µε µετένταση), µε απώλεια 

διατοµής από οξείδωση (> 5%) 
• Εξάνθηση ή αποθέσεις αλάτων, λεκέδες οξείδωσης, µεγάλου πάχους µε σχηµατισµό 

σταλακτιτών 
Απαιτούνται ειδικοί µη καταστροφικοί/καταστροφικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ειδική ανάλυση για 
ερµηνεία του µηχανισµού βλάβης. Η απώλεια σκυροδέµατος και η απώλεια της διατοµής χαλαρού 
οπλισµού και οπλισµού προέντασης από οξείδωση είναι πολύ µεγάλη (>20% και 5%, αντίστοιχα) και 
φαίνεται να αποµειώνουν δραµατικά την αντοχή και τη λειτουργικότητα του δοµικού στοιχείου.  
 

2- Αναλυτικός και πειραµατικός 
έλεγχος της  διαθέσιµης 
δοµικής επάρκειας  
 

1- Βραχυπρόθεσµα έργα 
προστασίας (π.χ.καθαρισµοί, 
καθαιρέσεις σαθρών 
επικαλύψεων, βαφή οπλισµών & 
σκυροδέµατος κ.α. ) αναλόγως 
του 2- 
 
3- Μέτρα περιορισµού φορτίων 
κυκλοφορίας, αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του -2 
 
 
5-Έργα ενίσχυσης αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του -2 
6- Υποστύλωση γέφυρας 
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1.5 Πίνακας Ε1: Υποσκαφή θεµελίων δοµικών στοιχείων υποδοµής  

O παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις υποσκαφής οι οποίες 
είναι ορατές κατά τη διάρκεια της οπτικής επιθεώρησης. Κύριος στόχος του είναι ο 
ορισµός ενός µέτρου αποτίµησης του µεγέθους αυτής της υποσκαφής. Στις 
καταστάσεις υποσκαφής µε βαθµολογία 1, η βαθµολογία αυτή αντικαθιστά τη 
βαθµολογία του δοµικού στοιχείου υποδοµής που παρουσιάζει υποσκαφή. 
 

Κατάσταση Περιγραφή Ενδεικτικές ενέργειες 

4 

Η θεμελίωση δεν είναι ορατή, δεν υπάρχουν ενδείξεις  

διάβρωσης, παράσυρσης ή υπονόμευσης του εδάφους 

επίχωσης των θεμελίων ή/και των έργων υδραυλικής 

προστασίας των βάθρων/ακροβάθρων. 

0- Καμία ενέργεια 

3 

Υποσκαφή βάθους τέτοιου, που η υφιστάμενη στάθμη του 

εδάφους επίχωσης του θεμελίου είναι πάνω από την άνω 

παρειά του θεμελίου. (Παράδειγμα Α). Πιθανή έκθεση και 

τοπικές βλάβες έργων υδραυλικής προστασίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

0- Καμία ενέργεια  

 

1- Επισκευή έργων 

υδραυλ. προστασίας 

2 

 Η υποσκαφή έχει εκθέσει την άνω παρειά επιφανειακού 

θεμελίου ή έχει πλήρως εκθέσει τον κεφαλόδεσμο και το άνω 

τμήμα των πασσάλων (Παράδειγμα Β). Σοβαρές 

βλάβες/αστοχία  έργων υδραυλικής προστασίας  
 

 

 

 

 

 

 

 

2- Υδραυλικός έλεγχος 

επάρκειας   

 

1- Επισκευή/Ενίσχυση  

έργων υδρ. προστασίας 

1 

Κρίσιμη υποσκαφή θεμελίων. Έχει εκτεθεί πλήρως τμήμα ή 

το σύνολο του επιφανειακού θεμελίου ή έχει εκτεθεί πλήρως 

εκτό του κεφαλοδέσμου και μεγάλο τμήμα των πασσάλων. 

(Παράδειγμα Γ).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Υδραυλικός έλεγχος 

επάρκειας   

 

1- Επισκευή/Ενίσχυση 

έργων υδρ. προστασίας  

 

3- Έλεχγος επάρκειας 

έδρασης/ευστάθειας 

σομικού στοιχείου 

υποδομής 

 4- Υπσοτύλωση/ 

υποθεμελίωση δομικού 

στοιείου υποδομής 

Παράδειγμα Α 

Παράδειγμα Γ 

Παράδειγμα Β 
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1.6 Πίνακας Ε2: Καθίζηση/Στροφή 

O παρακάτω πίνακας αναφέρεται στις καθιζήσεις ή στροφές* δοµικών στοιχείων 
υποδοµής, οι οποίες µπορεί να είναι οπτικώς αντιληπτές. Κύριος στόχος του είναι η 
ξεχωριστή ποιοτική αποτίµηση του µεγέθους αυτών των κινήσεων, καθώς και για το  
αν έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη.  
Ο κύριος πίνακας των στοιχείων της υποδοµής δεν περιλαµβάνει στα κριτήρια 
βαθµολογίας την ύπαρξη καθίζησης/ στροφής. 
Στην περίπτωση βαθµολογίας κατάστασης καθίζησης 1, µειώνεται κατά ένα βαθµό η 
βαθµολογία κατάστασης δοµικών στοχείων υποδοµής, ανωδοµής και εφεδράνων.   
 

Κατάσταση Περιγραφή 

4 

∆εν υπάρχουν οπτικές ενδείξεις καθίζησης στροφής* δοµικών 
στοιχείων υποδοµής και δεν µετράται στο πεδίο καθίζηση/στροφή 
δοµικών στοιχείων 
 

3 

Ορατή καθίζηση ή στροφή* µερικών δοµικών στοιχείων υποδοµής, η 
οποία βάσει προηγούµενων µετρήσεων και άλλων ενδείξεων, έχει 
ολοκληρωθεί. 
 

2 

Βάσει προηγούµενων µετρήσεων και άλλων ενδείξεων, η καθίζηση ή 
στροφή* µερικών δοµικών στοιχείων υποδοµής, εξελίσσεται 
δυσµενώς. 
 

1 

Το µέγεθος της καθίζησης ή/και της στροφής* µερικών δοµικών 
στοιχείων της υποδοµής είναι µεγάλο και απαιτούνται άµεσοι 
πρόσθετοι έλεγχοι - αναλυτικοί και πειραµατικοί - για να αποτιµηθούν 
οι συνέπειες στην αντοχή και λειτουργικότητα των δοµικών στοιχείων 
της γέφυρας. 

* Η στροφή των δοµικών στοιχείων υποδοµής (στύλων, τοιχωµάτων, βάθρων) είναι συχνά δύσκολο να 
εντοπισθεί οπτικώς, µετριέται όµως (οι κατακόρυφες κλίσεις) µε καλή προσέγγιση µε απλό µετρητικό 
εξοπλισµό (αλφάδι µεγάλου µήκους, µετρήσεις απόκλισης καθ’ύψος  κ.α.). 
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1.7 Πίνακας Ε3: Αξιολόγηση Επιφάνειας Κυκλοφορίας  (ασφαλτοτάπητα) 

Ο πίνακας Ε3 δίνει τις βαθµολογίες της κατάστασης της επιφάνειας κυκλοφορίας των 
φορέων/ καταστρωµάτων των γεφυρών, η οποία αποτελείται από µία ή περισσότερες 
ασφαλτικές στρώσεις οδοστρώµατος. 
Κατάστα

ση Περιγραφή ∆υνατές ενέργειες 

4 
Η επιφάνεια του καταστρώµατος δεν έχει φθορές, 
επιδιορθωµένα τµήµατα, λακκούβες, ρωγµές. 

0-Καµία ενέργεια 
 

 
3 

Επιδιορθωµένα τµήµατα και λακκούβες σε ποσοστό 5% της 
επιφάνειας του στοιχείου . 
Μεµονωµένες ρωγµές ασφαλτικού. 
Τροχαυλάκωση βάθους µικρότερου των 2mm. 
 

0-Καµιά ενέργεια 
1- Επιδιόρθωση των 
λακκουβών  
2.-Σφράγιση ρωγµών 
 

 
2 

Επιδιορθωµένα τµήµατα και λακκούβες σε ποσοστό 25% 
της συνολικής επιφάνειας του στοιχείου.  
Μεµονωµένες ρωγµές ασφαλτικού µέσου εύρους 
Τροχαυλάκωση βάθους µικρότερου των 4mm. 
Αλιγατορικές ρωγµές σε µορφή δικτύου 

 

0-Καµιά ενέργεια 
1- Επιδιόρθωση των 
λακκουβών και ρωγµών 
2- Σφράγιση των ρωγµών 
3- Φρεζάρισµα και τµηµατική 
αντικατάσταση 

 
1 
 
 
 

Η επιφάνειά φθορών (λακκούβες, ρωγµές) είναι µεγαλύτερη 
από το 50% της συνολικής επιφάνειας του καταστρώµατος. 
Πυκνό δίκτυο ρωγµών ασφαλτικού. ∆υσχερής η κυκλοφορία 
οχηµάτων.  
Πολύ έντονη τροχαυλάκωση, βάθους µεγαλύτερου των 
4mm,  που συνοδεύεται από ρηγµάτωση του ασφαλτικού 
στις θέσεις αυτές. 

1- Επιδιόρθωση των 
λακκουβών και ρωγµών 
2- Σφράγιση των ρωγµών 
3- Φρεζάρισµα και τµηµατική 
αντικατάσταση 
4- Πλήρης ανακατασκευή 
ασφαλτοτάπητα 

• Για όλα τα εξεταζόµενα στοιχεία θα δοθεί µόνο µία βαθµολογία 
• Οι ρωγµές ασφαλτικού είναι δυνατόν να είναι ανακλαστικές εφελκυστικών ρωγµών της πλάκας 

καταστρώµατος, αναλόγως της θέσης του εύρους και της διεύθυνσής τους.Στην περίπτωση 
βαθµολογίας 1, οι ρωγµέ ασφλατοτάπητα συναξιολογούνται στην περίπτωση που η βαθµολογία 
δοµικών στοιχέιων ανωδοµής είναι < 3
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• Η βαθµολογία ξεχωριστά για κάθε τεµάχιο αρµού γέφυρας κλάδου. 
• Στην περίπτωση βαθµολογας 2 και 1, συναξιολογείται η κατάσταση των αρµών µε την κατάσταση των πλησιέστερων στον αρµό δοµικών στοιχείων φορέα και 

βάθρων, εφ’όσον έχουν βαθµό < 3 
 
 

1.8 Πίνακας ΑΡ1: Αρµοί  (αγκυρούµενοι ελαστοµεταλλικοί) 

Κατάσταση Περιγραφή ∆υνατή δράση 

4 
 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. Oι µεταβατικές λωρίδες χωρίς βλάβη. ∆εν υπάρχει ρηγµάτωση ή απώλεια 

υλικού σφράγισης οπών αγκύρωσης.  

Ο αρµός βρίσκεται χαµηλότερα ή στην ίδια στάθµη µε την επιφάνεια κυκλοφορίας.  

Ο αρµός είναι στεγανός.  

∆εν παρατηρείται κατακόρυφη µετακίνηση ή δεν ακούγεται µεταλλικός ήχος κατά τη διέλευση βαρέων 

οχηµάτων, που είναι ένδειξη βλάβης στο σύστηµα αγκύρωσής του 

1 – Καµία ενέργεια 

3 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. Βλάβες στις µεταβατικές λωρίδες (θραύση, αποκόλληση, ρηγµάτωση). 

Ρηγµατώσεις ή/και απώλεια υλικού σφράγισης οπών αγκύρωσης. Ο αρµός δεν είναι στεγανός. 

Έκθεση αρµού στην κυκλοφορία, τµήµα του οποίου βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια κυκλοφορίας 

(λόγω τροχαυλάκωσης, καθίζησης µεταβατικού, κ.τ.λ.).  

Παρατηρείται µικρή κατακόρυφη µετακίνηση του αρµού (κάθισµα στην µία ή στις δύο πλευρές έδρασης). 

Ακούγεται µεταλλικός ήχος κατά τη διέλευση βαρέων οχηµάτων, που είναι ένδειξη βλάβης στο σύστηµα 

αγκύρωσής του. 

 

1 – Αποκατάσταση µεταβατικής λωρίδας και 
Επισκευή / Αντικατάσταση αγκυρόβιδων 
2 – Κατασκευή ασφαλτικού λεπτοτάπητα / 
άρσης τροχαυλάκωσης 
3 – Επικόλληση στεγανωτικής µεµβράνης 

2 

Ο αρµός δεν λειτουργεί κανονικά. Σηµαντκές βλάβες στις µεταβατικές λωρίδες (θραύση, αποκόλληση, 
ρηγµάτωση, αποκάλυψη ράβδων οπλισµού µεταβατικης). Ρηγµατώσεις ή/και απώλειες υλικού σφράγισης 
οπών αγκύρωσης. Ο αρµός δεν είναι στεγανός. 
Έκθεση αρµού στην κυκλοφορία, τµήµα του οποίου βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια κυκλοφορίας 
(λόγω τροχαυλάκωσης, καθίζησης µεταβατικού, κ.τ.λ.). Παρατηρείται σχετική οριζόντια µετακίνηση µεταξύ 
τεµαχίων αρµού. Παρατηρείται κατακόρυφη µετακίνηση ή/και στροφή προς τα κάτω, ένδειξη βλάβης στο 
σύστηµα αγκύρωσής του και στην βάση έδρασης του αρµού. 
Βλάβη στο σπείρωµα των αγκυρόβιδων ή /και εξόλκευση/απώλεια αγκυρόβιδων  

 

1 – Αποκατάσταση µεταβατικής λωρίδας και 
Επισκευή / Αντικατάσταση αγκυρόβιδων 
2 – Κατασκευή ασφαλτικού λεπτοτάπητα / 
άρση τροχαυλάκωσης 
3 – Επικόλληση στεγανωτικής µεµβράνης 
4 – Ανακατασκευή της βάσης έδρασης 

1 

Ο αρµός δεν λειτουργεί κανονικά.  
Καθολική θραύση µεταβατικών λωρίδων. Εκτεταµένη αποκόλληση ελαστοµερούς επικάλυψης και έκθεση 
µεταλλικών στοιχείων του τεµαχίου. Απώλεια (θραύση, εξόλκευση) του µεγαλύτερου τµήµατος των   
αγκυρόβιδων. Τµήµα του αρµού µετακινείται έντονα κατά τη διέλευση βαρέων οχηµάτων.  Μεγάλη σχετική 
µόνιµη µετακίνηση µεταξύ τεµαχίων και κατακόρυφη προς τα κάτω. Αποδιοργάνωση ή θραύση του 
ελαστοµεταλλικού τµήµατος του αρµού. 

 

6 – Αντικατάσταση αρµού 
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1.9 Πίνακας ΑΡ2: Έγχυτος αρµός ασφαλτικής µαστίχης 

Κατάσταση Περιγραφή ∆υνατή δράση 

4 
Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. ∆εν υπάρχει ρηγµάτωση, 
τροχαυλάκωση, άλλη παραµόρφωση του υλικού πλήρωσης. Η 
επιφάνεια κυκλοφορίας του αρµού είναι επίπεδη. 

0 – Καµία ενέργεια 

3 
Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. Περιορισµένη επιφανειακή  
ρηγµάτωση στο µέσο του υλικού πλήρωσης, εύρους µικρότερου 
του 1cm. Τροχαυλάκωση βάθους µικρότερου του 0,5cm. 

0 – Καµία ενέργεια 
1 –  Σφράγιση µε ασφαλτική   
        µαστίχη της ρωγµής 
3 – Άρση τροχαυλάκωσης 

2 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. Ρηγµάτωση εύρους µεγαλύτερου 
του 1cm, έντονη διόγκωση υλικού λόγω συστολής, επιφανειακή 
αποκόλληση υλικού, καθίζηση προς το µέσο (πιθανόν λόγω 
υποχώρησης/αστοχίας της πλάκας γεφύρωσης το διακένου.   

 

1 –  Σφράγιση µε ασφαλτική   
        µαστίχη της ρωγµής  
2 – Αποκατάσταση   
       φθαρµένων τµηµάτων  
3 – Άρση τροχαυλάκωσης 

1 

Ο αρµός δεν λειτουργεί κανονικά. Καθολική θραύση, αποκόλληση 
κατά µήκος σχεδόν όλου του αρµού. Ρηγµάτωση εύρους 
µεγαλύτερου των 2cm, έντονη διόγκωση υλικού λόγω συστολής 
Τµήµα του αρµού έχει βγει από τη θέση του. Απαιτείται άµεσο 
κλείσιµο λωρίδας κυκλοφορίας.  

4 – Αντικατάσταση αρµού 

 
• Η βαθµολογία ξεχωριστά για κάθε αρµό γέφυρας κλάδου. 
• Στην περίπτωση βαθµολογας 2 και 1, συναξιολογείται η κατάσταση των αρµών µε την 

κατάσταση των πλησιέστερων στον αρµό δοµικών στοιχείων φορέα και βάθρων, εφ’όσον έχουν 
βαθµό < 3 
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1.10 Πίνακας Κ4: Εφέδρανα ελαστοµεταλλικά αγκυρωµένα (µέσω τριβής, κόλλας, αγκυρίων) ή ολίσθησης 

Κατά- 
σταση 

Περιγραφή ∆υνατή δράση 

4 

Τα δοµικά µέρη του εφεδράνου, τα στοιχεία αγκύρωσης και έδρασής του στα δοµικά στοιχεία της γέφυρας, δεν παρουσιάζουν καµία από 
τις φθορές που περιγράφονται σε χαµηλότερες βαθµολογίες κατάστασης. Τα δοµικά µέρη του εφεδράνου και τα στοιχεία αγκύρωσης και 
έδρασής του είναι:  
− Στρώσεις ελαστοµερούς. - Εξωτερική ελαστοµερής επικάλυψη. - Εσωτερικές ενδιάµεσες ή/και ακραίες µεταλλικές πλάκες ενίσχυσης. 
− Εξωτερικές  µεταλλικές πλάκες αγκύρωσης  - Εξωτερικές µεταλλικές πλάκες ολίσθησης 
− Εξωτερικές επιφάνειες PTFE. - Μεταλλικοί βολβοί εµπλοκής εξωτερικών και ακραίων µεταλλικών πλακών αγκύρωσης. 
− Μεταλλικοί κοχλίες σύνδεσης εξωτερικών και ακραίων µεταλλικών πλακών αγκύρωσης. - Βαφή εξωτερικών µεταλλικών στοιχείων. 
− Αγκύρια. - Πλίνθοι έδρασης από άοπλο µη συρρικνούµενο σκυρόδεµα υψηλής αντοχής. - Πλίνθοι έδρασης από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 

0-καµιά ενέργεια 

3 

Τα δοµικά µέρη του εφεδράνου, τα στοιχεία αγκύρωσης και έδρασής του στα δοµικά στοιχεία της γέφυρας, παρουσιάζουν µία ή 
περισσότερες από τις φθορές ή µη αποδεκτές καταστάσεις µετακίνησης – παραµόρφωσης, που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες 
επηρεάζουν δυσµενώς την ανθεκτικότητά του στο χρόνο:  
− Αποχρωµατισµός της εξωτερικής προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς (δεν αφορά απώλεια βαφής) 
− Απόσχιση της εξωτερικής προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς (µε ή χωρίς  έκθεση εσωτερικών µεταλλικών λαµών)  
− Περιορισµένες αστοχίες βουλκανισµού µε αποκόλληση της εξωτερικής  προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς  

(µε ή χωρίς έκθεση εσωτερικών µεταλλικών λαµών) 
− Απώλεια βαφής εξωτερικών µεταλλικών στοιχείων εφεδράνου, µε ή χωρίς οξείδωση. 
− Οξείδωση εκτεθειµένων εσωτερικώνµεταλλικών λαµών 
− Οι οριζόντιες µόνιµες στροφές των εφεδράνων είναι µεγαλύτερες των οριακών που τίθενται από τον κατασκευαστή, λόγω  έκκεντρης ή 

µη οριζόντιας αρχικής τοποθέτησης τους.  
− Πλευρικές διογκώσεις (bulges) < 0,15 t (t , συνολικό πάχος ελαστοµερούς).  
− Υπάρχουν κενά µεταξύ πλίνθων έδρασης και εφεδράνων.  
− Τριχοειδείς ρωγµές πλίνθων έδρασης από σκυρόδεµα 
− Το εφέδρανο είναι καλυµµένο από φελιζόλ ή πολυστερίνη/ένεµα/σκυρόδεµα. 

 

0-καµιά ενέργεια 
 
1- Αποµάκρυνση προϊόντων 
οξείδωσης/νέα 
προστατευτική βαφή 
µεταλλικών στοιχείων 
 
2- Περιορισµένη επιτόπια 
συντήρηση (ψυχρός 
βουλκανισµός, σφράγιση 
ρωγµών κ.α.). 
 
3- Αφαίρεση τεµαχίων 
σκυροδέµατος, φελιζόλ, 
πολυστερίνης  

2 

Τα δοµικά µέρη του εφεδράνου, τα στοιχεία αγκύρωσης και έδρασής του στα δοµικά στοιχεία της γέφυρας, παρουσιάζουν µία ή 
περισσότερες από τις σηµαντικές µη αναστρέψιµες φθορές ή µη αποδεκτές καταστάσεις µετακίνησης – παραµόρφωσης, που 
περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες επηρεάζουν δυσµενώς την λειτουργικότητα και την ασφάλεια του:  
− Εκτεταµένο σκίσιµο και απώλεια µεγάλου τµήµατος της εξωτερικής προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς 
− Εκτεταµένες αστοχίες βουλκανισµού µε αποκόλληση µεγάλου µέρους της εξωτερικής προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς µε 

έκθεση των εσωτερικών µεταλλικών πλακών ενίσχυσης στην ατµόσφαιρα. 
− Απώλεια βαφής µεταλλικών στοιχείων εφεδράνου και προχωρηµένη οξείδωσή τους. 
− Οι πλίνθοι έδρασης του εφεδράνου έχουν µεγάλους εύρους ρωγµές (>0.5mm) ή/ και έχουν αποκολληθεί ή µετακινηθεί από το δοµικό 

στοιχείο της γέφυρας στο οποίο εδράζουν το εφέδρανο.  
− Οι κατακόρυφες κλίσεις του εφεδράνου είναι µεγαλύτερες από 30ο , µε συνέπεια να έχει µειωθεί σηµαντικά η εναποµείνουσα ικανότητα 

µετακίνησης/στροφής του και να έχουν προκληθεί τοπικές αποδιοργανώσεις υλικού. Οι θλιπτικές παραµορφώσεις του εφεδράνου είναι 
πολύ µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες για τις συνθήκες θερµοκρασίας και φόρτισης κατά την επιθεώρησή του, µε συνέπεια οι 
πλευρικές παραµορφώσεις των επιµέρους στρώσεων του ελαστοµερούς να έχουν ξεπεράσει τα όρια ελαστικότητας και να έχουν 
προκαλέσει τοπικά πλαστικοποίηση/αποδιοργάνωση υλικού (Πλευρικές διογκώσεις (bulges) > 0,15 t (t, συνολικό πάχος 
ελαστοµερούς).  

 
 

4- Aναλυτικός έλεγχος 
επάρκειας εφεδράνων 
 
5- Αντικατάσταση του 
εφεδράνου (ων)/ 
ανακασκευή των πλίνθων 
έδρασης, αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του 4- 
 
 

1 

Τα δοµικά µέρη του εφεδράνου, τα στοιχεία αγκύρωσης και έδρασής του στα δοµικά στοιχεία της γέφυρας, έχουν αποδιοργανωθεί, ι 
όπως περιγράφονται παρακάτω, θέτοντας σε κίνδυνο ή έχοντας προκαλέσει ήδη φθορά στα δοµικά στοιχεία που εδράζει:  
−  Αποδιοργάνωση και εκτεταµένη αστοχία των στρώσεων ελαστοµερούς µε πλήρη αστοχία βουλκανισµού και αποκόλληση της 

εξωτερικής  προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς και των εσωτερικών στρώσεων ελαστοµερούς από τις µεταλλικές πλάκες 
αγκύρωσης. 

− Αστοχία του συστήµατος αγκύρωσης και σχετική µετακίνηση του εφεδράνου  
− Αστοχία των πλίνθων έδρασης του εφεδράνου. 
− Σχετική ολίσθηση ελαστοµερών στρώσεων µε διάρρηξη της ελαστοµερούς επιφάνειας 
− Σχετική οριζόντια στροφή – παραµόρφωση εσωτερικών µεταλλικών λαµών ενίσχυσης 
− ∆ιαρροή ελαστοµερούς στρώσεων – αποκόλληση τους από τις εσωτερικές λάµες που τις περισφίγγουν 
− Κατακόρυφες κλίσεις – συνολικές ή µέρους του αποδιοργανωµένου σώµατος του εφεδράνου – µεγαλύτερες από 40ο  

 

 
5- Αντικατάσταση του 
εφεδράνου (ων)/ 
ανακασκευή των πλίνθων 
έδρασης, αναλόγως των 
αποτελεσµάτων του 4- 
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1.11 Πίνακας Ε4: Στηθαία ασφαλείας 

Ε4.1 Μεταλλικά στηθαία  

Κατάσταση Περιγραφή ∆υνατή δράση 

4 
Υπάρχει µικρή ή καθόλου διάβρωση στην επιφάνεια του 
µετάλλου. Υπάρχει προστατευτική επικάλυψη (βαφή)  η οποία 
φαίνεται να λειτουργεί  ορθά.  

0 – Καµία ενέργεια 

3 

Εντοπίζεται ΄΄φακιδοµένη ΄΄ επιφάνεια του µετάλλου. Η 
προστατευτική επικάλυψη (βαφή) φαίνεται να έχει µικρά 
σηµάδια φθοράς. 

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Τοπικός καθαρισµός της 
επιφάνειας του µετάλλου και 
βαφή 

2 

Κάθε προστατευτική επικάλυψη έχει φθαρεί. Υπάρχει 
οξείδωση του µετάλλου η οποία δεν επηρεάζει την αντοχή του 
στοιχείου  

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Τοπικός καθαρισµός της 
επιφάνειας του µετάλλου και 
βαφή  

1 
Εκτεταµένη οξείδωση. Το στοιχείο έχει χάσει την αρχική του 
αντοχή. Θραύση, απώλεια οριζόντιου στοιχείου ή/και 
ορθοστάτη από πρόσκρουση 

3 – Αντικατάσταση στοιχείου 

 
Ε4.2 Στηθαία από Σκυρόδεµα 

Κατάσταση Περιγραφή ∆υνατή δράση 

4 Καµία φθορά του στοιχείου. 0 – Καµία ενέργεια 

3 Υπάρχει αποχρωµατισµός, εξάνθηση και / ή επιφανειακές 
ρηγµατώσεις χωρίς να επηρεάζουν την αντοχή του στοιχείου. 

0 – Καµία ενέργεια 
 

2 
Μικρές ρηγµατώσεις και αποφλοιώσεις. Πιθανή έκθεση 
οπλισµού και οξείδωση. ∆εν επηρεάζεται η αντοχή του 
στοιχείου 

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Αποκατάσταση στοιχείου 
 

1 
Προχωρηµένη αποφλοίωση. Οξείδωση του οπλισµού και / ή 
απώλεια διατοµής του. Απαιτείται δυναµική ανάλυση του 
στοιχείου. 

1 – Αποκατάσταση στοιχείου 
2 – Αντικατάσταση στοιχείου 
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2. Βαθµολόγηση δοµικών τµηµάτων και γέφυρας 

Ορισµός ∆οµικού τµήµατος.  

Ως δοµικό τµήµα ορίζεται το σύνολο των δοµικών στοιχείων που εξυπηρετούν έναν  
διακριτό σκοπό, ως αυτοτελές µέρος της δοµής ή της λειτουργίας της γέφυρας.  Τα 
δοµικά τµήµατα των ελληνικών γεφυρών είναι αυτά που δίνονται και στον Πίνακα ∆1 
περιγραφής των συχνότερα απαντώµενων δοµικών στοιχείων τους. ∆ίνονται 
ακολούθως στον πίνακα ∆Τ1.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆Τ1 
Α/Α ∆οµικά/ Λειτουργικά Τµήµατα Ελληνικών Γεφυρών 

1 Υποδοµή (Substructure) 
2 Εφέδρανα (Συσκευές στήριξης/ ανάσχεσης/ απόσβεσης ανωδοµής) 
3 Ανωδοµή (Superstructure) 
4 Επιφάνειας κύλισης (Wearing surface) 
5 Μεταβατικά επιχώµατα γέφυρας (Transmission embankment) 

 
Στην περίπτωση των νέων γεφυρών, όπως της Εγνατίας Οδού, των νέων τµηµάτων 
του Π.Α.Θ.Ε, της Αττικής Οδού, που λόγω µικρού µέσου όρου ηλικίας, 
παρουσιάζονται περιορισµένες σε έκταση και σοβαρότητα φθορές και σε ορισµένες 
περιπτώσεις αποκλίσεις από την µελέτη λόγω κακοτεχνιών κατασκευής, η πιστή 
εφαρµογή ενός συστήµατος που θα εξήγαγε τη βαθµολογία ενός δοµικού τµήµατος 
βάσει του σταθµισµένου µέσου όρου των βαθµολογιών των δοµικών στοιχείων που 
το  απαρτίζουν, ή βάσει συντελεστών βάρους που θα βασίζονταν στο κόστος ή στο 
µέγεθος κάθε δοµικού στοιχείου, θα οδηγούσε σε αρνητικά αποτελέσµατα, µε την 
έννοια ότι θα «έκρυβε» λόγω περιορισµένου µεγέθους τις µικρές αλλά σηµαντικές 
φθορές και ενέργειες που πρέπει σήµερα να υλοποιηθούν. Αλλά και στην περίπτωση 
παλαιών γεφυρών µε εκτεταµένη φθορά και βλάβες δοµικών στοιχείων που σαφώς 
επηρεάζουν τη δοµική ακεραιότητα του δοµικού τµήµατος στο οποίο ανήκουν και 
αναλόγως του δοµικού τύπου και τη δοµική ακεραιότητα των γειτονικών δοµικών 
τµηµάτων (συνεχείς φορείς), η κατανοµή των σηµαντικών βλαβών τους 
παρατηρήθηκε ότι δεν είναι σχεδόν ποτέ οµοιόµορφη και δεν αφορά συνήθως στην 
πλειοψηφία των δοµικών στοιχείων, ειδικά στην περίπτωση που το δοµικό τµήµα 
αποτελείται από περισσότερα του ενός δοµικά στοιχεία (π.χ. πλακοδοκοί και πλάκα 
καταστρώµατος του ίδιου ανοίγµατος).  Βάσει αυτής της πραγµατικότητας θεωρείται 
λογικό η βαθµολογία των δοµικών στοιχείων να επηρεάζει µόνον ποιοτικά την 
αποτίµηση της δοµικής κατάστασης ενός δοµικού τµήµατος, ή αλλιώς η βαθµολογία 
του δοµικού τµήµατος να ταυτίζεται µε τη δυσµενέστερη βαθµολογία των κύριων 
δοµικών στοιχείων που το αποτελούν. Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η µέθοδος 
βαθµολογίας ενός δοµικού τµήµατος, βάσει της βαθµολογίας των επιµέρους δοµικών 
στοιχείων του. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆Τ2 

Α/Α ∆οµικό τµήµα ∆υσµενέστερη Βαθµολογία 
δοµικών στοιχείων που θεωρείται 

Ανωδοµή Γέφυρας 
1 Κιβωτιοειδής ανωδοµή γέφυρας από 

ΟΣ/ΠΣ Κιβωτιοειδής δοκός ΟΣ/ΠΣ 

2 Ανωδοµή σε πλακοδοκούς από 
ΟΣ/ΠΣ Πλακοδοκός ΟΣ/ΠΣ 

3 
Ανωδοµή πλακογέφυρας από ΟΣ/ΠΣ Πλάκα, Κάτω /κατακόρυφες παρειές  

ΟΣ/ΠΣ 
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4 Τοξωτή ανωδοµή από ΟΣ Κάτω τοξωτό πέλµα ΟΣ 
Υποδοµή Γέφυρας 

1 Μονόστηλα βάθρα ΟΣ Μονόστηλο βάθρο ΟΣ 
2 Πολύστυλα βάθρα ΟΣ Στύλος, Κεφαλόδεσµος ΟΣ/ΠΣ 
3 Τοιχωµατικά Βάθρα ΟΣ Τοίχωµα ΟΣ 
4 Βάθρα V ΟΣ, Αντηριδωτά Βάθρα ΟΣ Βάθρο V ΟΣ, Αντηρίδα ΟΣ 

Εφέδρανα Γέφυρας 
1 Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα Ελαστοµεταλλικό εφέδρανο 
2 

Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστικού  Εφέδρανο εγκιβωτισµένου 
ελαστικού  

3 Εφέδρανα µεταλλικά Εφέδρανο µεταλλικό  
Επιφάνεια κύλισης γέφυρας 

1 Οδόστρωµα από ασφαλτικές 
στρώσεις Αρµός, Επιφάνεια κυκλοφορίας 

2 Οδόστρωµα από σκυρόδεµα Αρµός, Επιφάνεια κυκλοφορίας 
 

Συνεπώς βάσει του Πίνακα ∆Τ2 η βαθµολογία των τεσσάρων βασικών δοµικών 
τµηµάτων που απαρτίζουν την γέφυρα θα δίνεται από τη δυσµενέστερη βαθµολογία 
µεταξύ των κύριων δοµικών στοιχείων που τα απαρτίζουν.  
Αυτή η θεώρηση είναι συντηρητική αλλά υιοθετείται ώστε η σοβαρότητα της βλάβης 
εκείνων των δοµικών στοιχείων που συµβάλλουν καθοριστικά στη δοµική 
ακεραιότητα των δοµικών τµηµάτων της γέφυρας να «µεταφέρεται» και να 
αντιπροσωπεύεται ακέραια στη βαθµολογία των δοµικών τµηµάτων της γέφυρας, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η προτεραιότητα των ενεργειών 
συντήρησης/αποκατάστασης που θα αποφασισθούν θα λάβει υπόψη τη σοβαρότητα 
της βλάβης, ανεξαρτήτως της ποσοτικής της εκδήλωσης και της οικονοµικής  
διάστασης της υλοποίησής της. 
 

 

3. Σύστηµα Αξιολόγησης της ∆οµικής & Λειτουργικής Επάρκειας της 
Γέφυρας 

Μετά τη βαθµολόγηση της δοµικής κατάστασης των βασικών δοµικών στοιχείων της 
γέφυρας, σε εφαρµογή των Πινάκων Αξιολόγησης Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 αλλά και 
συνυπολογίζοντας τους πίνακες Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, που αφορούν σε εκδηλωθείσα 
καθίζηση, υποσκαφή αλλά και σε βλάβες των µη δοµικών στοιχείων της γέφυρας, 
προκύπτει, βάσει και του Πίνακα ∆Τ2 της παραγράφου 2. η τελική βαθµολόγηση  των 
δοµικών τµηµάτων της γέφυρας.  
Για την αξιολόγηση της δοµικής επάρκειας της γέφυρας, εφαρµόζεται η παρακάτω 
απλή σχέση, βασισµένη σε µία απλοποιητική χρήση σχετικής σχέσης του 
συστήµατος Sufficiency Rating της F.HW.A των Η.Π.Α. Η βαθµολογία συνολικής 
επάρκειας της γέφυρας είναι σε 100-βαθµια κλίµακα (0-100), όπου µε 100 
αξιολογείται η πλήρης επάρκεια µιας γέφυρας, ενώ µε βαθµό µικρότερο του 50 
αξιολογείται η γέφυρα που απαιτείται η άµεση αναλυτική και επιτόπια διερεύνηση της 
εναποµείνασας αντοχής της και πιθανόν η πέραν της εκτεταµένης α επισκευή ή η 
αντικατάστασή της.  
Η αξιολόγηση συνεπώς της δοµικής επάρκειας ή ακεραιότητας της γέφυρας, όπου 
η βαθµολογία στηρίζεται πρωτίστως στην αξιολόγηση των βασικών δοµικών 
τµηµάτων της γέφυρας, της υποδοµής, της ανωδοµής και των εφεδράνων, 
υπολογίζεται στην παράγραφο 3.1 
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3.1 Υπολογισµός 
Η αξιολόγηση της επάρκειας S, είναι ένα ποσοστό από το 1-100 για κάθε γέφυρα, το 
οποίο απεικονίζει τη κατάστασή της  
 

S = S1  
 

όπου S1 η δοµική επάρκεια,  
 

((SSuuff ff iicciieennccyy  RRaatt iinngg))  SS  == SS11))  
 

 
3.1.1 ∆οµική επάρκεια και ασφάλεια S1 
Η δοµική επάρκεια και ασφάλεια ορίζεται από τον τύπο 
 
S1 = 100 - Α                         0% < S1 = 100 - (A ) < 100% 
όπου  A = Α1 + Α2      0% < A < 100% 
 
3.1.1.α. Για το A = Α1 + Α2   0% < A < 100% 
 

1. Το Α1 ορίζεται από την χαµηλότερη βαθµολογία ανάµεσα στις βαθµολογίες 
της ανωδοµής, της υποσκαφής, της υποδοµής και των εφεδράνων, και 
µόνο όταν αυτές είναι µικρότερες του 3 τότε, εάν   ≤ 2
 τότε A1 = 100% 

= 2 τότε A1 = 45% 
= 1 τότε A1 = 80% 

Σε κάθε άλλη περίπτωση  A1 = 0% 
    

2. Το Α2 ορίζεται από την βαθµολογία για τον κίνδυνο καθίζησης και µόνο όταν 
αυτή είναι µικρότερη του 3 τότε εάν = 1 τότε Α2= 20% 

      =          2 τότε Α2= 10% 
Σε κάθε άλλη περίπτωση  Α2 = 0% 

 
 
Συµπερασµατικά: 
η στατική επάρκεια και ασφάλεια S1 είναι ίση µε το 100% της αξιολόγησης επάρκειας 
S και µειώνεται εφόσον: 

α) η χαµηλότερη βαθµολογία ανάµεσα στις βαθµολογίες ανωδοµής, 
υποσκαφής, υποδοµής και εφεδράνων είναι µικρότερη του 3 (4-βάθµια 
κλίµακα),  
β) η βαθµολογία για τον κίνδυνο καθίζησης είναι µικρότερη του 3 (4-βάθµια 
κλίµακα)  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Παράδειγµα εφαρµογής  
του Εγχειριδίου Αξιολόγησης της  

Επάρκειας Γεφυρών στο πλαίσιο της Επιτροπής του ΤΕΕ ΤΚΜ) 
 

1. Εισαγωγή 

Η γέφυρα βρίσκεται στην Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης και εκτιμάται ότι 

κατασκευάσθηκε στη δεκαετία του ‘80, δηλαδή είναι σε λειτουργία περίπου 35-40 χρόνια. 

Αποτελείται από επτά ανοίγματα, τα τρία πρώτα, από τον ΠΑΘΕ προς τον Εύοσμο, 

διέρχονται άνωθεν σιδηροδρομικών γραμμών και το τελευταίο διέρχεται άνωθεν . Τα τρία 

ενδιάμεσα ανοίγματα, δηλαδή το 4
ο
, 5

ο
, 6

ο
, χρησιμοποιούνται ή έχουν χρησιμοποιηθεί ως 

χώροι στέγασης αποθήκης (4
ο
 άνοιγμα), όρχου οχημάτων (5

ο
 άνοιγμα) και συνεργείου 

παραπλήσιου Δήμου (6
ο
  άνοιγμα)  

(Ενδεικτικές εικόνες 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45).  

Ο φορέας της γέφυρας είναι πλάκα από προεντεταμένο σκυρόδεμα (πιθανόν με κενά). Τα 

ακρόβαθρα και τα έξι μεσόβαθρα είναι τοιχωματικά από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Δεν ήταν διαθέσιμα τα τεύχη και σχέδια της γέφυρας, ως κατασκευάσθη κατά την οπτική 

επιθεώρησή της και τη σύνταξη της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης. 

2. Αναγνωρισμένες φθορές γέφυρας 

Διενεργήθηκε μακροσκοπική αυτοψία, οπτική επιθεώρηση χωρίς την χρήση μέσων 

πρόσβασης (καλαθοφόρο όχημα, εργοεξέδρα κτλ), στη γέφυρα, τον Μάιο του 2019, από 

συνεργείο επιθεωρητών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Τα αποτελέσματα και ευρήματα της 

επιθεώρησης αυτής, δίνονται ακολούθως:  

 

Στη γέφυρα αναγνωρίσθηκαν φθορές και βλάβες, που αφορούν, ανά δομικό τμήμα 

γέφυρας :   

 

2.1. Φθορές καταστρώματος γέφυρας 

 

Κατά την επιθεώρηση της γέφυρας το έτος 2019 έγινε αντιληπτή η μη λειτουργία των 

φρεατίων αποχέτευσης του καταστρώματος στο έβδομο άνοιγμα της γέφυρας. Οι 

ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, τα στηθαία, τα πεζοδρόμια ήταν σε καλή κατάσταση. 

 

 

2.2.  Φθορές φορέα γέφυρας 

Στον φορέα αναγνωρίσθηκαν οι εξής φθορές: 

 

• Μεγάλης έκτασης εξανθήσεις (απόθεσης αλάτων), αποφλοιώσεις, εκτινάξεις 

σκυροδέματος στις περιοχές μακρόχρονης διαβροχής, που είναι οι περιοχές κάτω 

από τους αρμούς συστολής –διαστολής, οι περιοχές κάτω από τις κατακόρυφες 

όψεις της γέφυρας, αλλά και περιοχές στην κάτω παρειά στο μέσο του πλάτους των 

ανοιγμάτων. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε ενδείξεις σοβαρής οξείδωσης 

οπλισμού, που συνοδεύεται από διαμήκη μη δομική ρηγμάτωση.  

• Στο έβδομο άνοιγμα της γέφυρας παρατηρείται έντονη εξάνθηση και αποφλοίωση 

του σκυροδέματος καθώς και αποκάλυψη – οξείδωση του οπλισμού στην κάτω 

παρειά του φορέα της γέφυρας. 
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• Σε όλες τις αρθρώσεις παρατηρούνται φαινόμενα εξάνθησης και αποφλοίωσης του  

σκυροδέματος καθώς και απώλειας τμημάτων επικάλυψής του από τοπικές 

καταπτώσεις στο παρελθόν. Επίσης, έντονη είναι και η αποκάλυψη – οξείδωση του 

οπλισμού. Το φαινόμενο αυτό είναι περισσότερο αισθητό στον μονοπρέχοντα 

πρόβολο του έβδομου ανοίγματος.  

• Στο έβδομο μονοπροέχον άνοιγμα της γέφυρας παρατηρήθηκε έντονο - οπτικώς 

αντιληπτό - βέλος κάμψης και ανύψωση του μονοπροέχοντος προβόλου έως και 

πέντε εκατοστά στον αρμό στήριξης του έκτου ανοίγματος, ως προς το φορέα του 

6
ου

 ανοίγματος (Εικόνα 87, 88). 

• Στο έβδομο άνοιγμα, άνωθεν της Οδού Μοναστηρίου, ο φορέας της γέφυρας έχει 

υποστεί στην περιοχή της ανατολικής δεξιάς ακμής κάτω παρειάς και κατακόρυφης 

παρειάς του φορέα, που αφορά εκτίναξη, απώλεια διατομής σκυροδέματος, 

έκθεση και θραύση ακραίου γωνιακού τένοντα προέντασης (Εικόνα 34). 

• Στο έβδομο άνοιγμα της γέφυρας και συγκεκριμένα στην κάτω παρειά της 

παρατηρούνται εγκάρσιες ρωγμές σε όλη την έκτασή της, άλλες μεγαλύτερου και 

άλλες μικρότερου μήκους (Εικόνα 30,31).  Οι ρωγμές αυτές παρ’ όλο που είναι 

εγκάρσιες και σε περιοχή περί το μέσο του ανοίγματος, δεν είναι σίγουρο ότι είναι 

δομικές, καθώς είναι ακανόνιστης δομής και διάταξης. 

 

 

Η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελείται από επτά ανοίγματα. Παρακάτω καταγράφονται 

αναλυτικά οι φθορές και βλάβες που εντοπίστηκαν στις κάτω παρειές των πλακών του 

φορέα κατά τη μακροσκοπική τους επιθεώρηση, για κάθε άνοιγμα ξεχωριστά: 

 

7
ο
 άνοιγμα (Α1Μ6) 

 

Η κάτω παρειά της πλάκας του έβδομου ανοίγματος παρουσιάζει πολλές και ποικίλες 

φθορές. Αρχικά, έντονα εμφανείς και αντιληπτές είναι οι διαφόρου μεγέθους κηλίδες 

διαβροχής και εξάνθησης σε όλη την έκταση της κάτω παρειάς της πλάκας. Έντονες είναι 

και οι προσκρούσεις που έχει υποστεί ο φορέας της γέφυρας, τόσο που έχει κοπεί ο 

οπλισμός προέντασής του. Ακόμη, στην κάτω παρειά, υπάρχουν και κάποιες μικρού εύρους 

ρωγμές, που δεν αποκλείεται να είναι εν μέρει και δομικές, καθώς εντοπίζονται σε περιοχή 

μέγιστου εφελκυσμού εκ κάμψης. Το εύρος τους είναι οριακό για προεντεταμένο 

σκυρόδεμα (<0,30mm) 

 

   
Εικόνα 1:Αναπαράσταση φθορών στην κάτω παρειά της πλάκας του φορέα στο έβδομο άνοιγμα της γέφυρας 

   

 

 

 

Πρόσκρουση 

Εξάνθηση σκυροδέματος 

Ρωγμές 



    ΤΕΕ ΤΚΜ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΦΥΡΩΝ  

 TEE TKM ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
ο
 άνοιγμα (Μ6Μ5) 

 

Στην κάτω παρειά της πλάκας του έκτου ανοίγματος, παρατηρούνται φθορές όπως 

εξάνθηση του σκυροδέματος και μικρής έκτασης λεκέδες οξείδωσης. Στο σημείο κάτω από 

τον αρμό έχει αποκαλυφθεί ένα σημαντικό μέρος του οπλισμού, ο οποίος είναι και 

οξειδωμένος λόγω της έκθεσής του στο περιβάλλον.  

Στο έβδομο μονοπροέχον άνοιγμα της γέφυρας παρατηρήθηκε έντονο - οπτικώς αντιληπτό 

βέλος κάμψης και ανύψωση του μονοπροέχοντος προβόλου έως και πέντε εκατοστά στον 

αρμό στήριξης του έκτου ανοίγματος, ως προς το φορέα του έκτου ανοίγματος. 

 
Εικόνα 2: Αναπαράσταση φθορών στην κάτω παρειά της πλάκας του φορέα στο έκτο άνοιγμα της γέφυρας 

 

 
Εικόνα 3: Κάτω παρειά της πλάκας του φορέα στο έκτο άνοιγμα 
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5
ο
 άνοιγμα (Μ5Μ4) 

 

Το πέμπτο άνοιγμα της γέφυρας, που χρησιμοποιείται κυρίως ως αποθηκευτικός χώρος 

όπως αποδεικνύεται και από την εικόνα 3 βρίσκεται σε γενικώς αποδεκτή κατάσταση. Με 

τοπικές απώλειες επιχρισμάτων της κάτω παρειάς της πλάκας. Η επιχρισμένη επιφάνεια 

επιτρέπει τον έλεγχο για ρωγμές αλλά καθιστά αδύνατο οποιοδήποτε απ’ευθείας έλεγχο 

της επιφάνειας σκυροδέματος. 

 

    
Εικόνα 4: Αναπαράσταση των φθορών στην κάτω παρειά της πλάκας του φορέα στο πέμπτο άνοιγμα 

 

4
ο
 άνοιγμα (Μ4Μ3) 

 

Στο τέταρτο άνοιγμα της γέφυρας, επικρατεί συνδυασμός φθορών και βλαβών, που 

αφορούν ως επί το πλείστον την κάτω παρειά της πλάκας του φορέα. Έντονη είναι η 

παρουσία φαινομένων εξάνθησης και λεκέδων οξείδωσης, στο μεγαλύτερο τμήμα της κάτω 

παρειάς της πλάκας. Αυτό όμως το οποίο είναι έντονα αντιληπτό και χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης είναι η αποκάλυψη και οξείδωση του οπλισμού (χαλαρού) στην περιοχή 

διαβροχής κάτω από το διέκενο του αρμού.   Στην περιοχή της εσωτερικής άρθρωσης, όπου 

η κάτω παρειά των δοντιών στήριξης των διαδοχικών ανοιγμάτων του φορέα – στην 

συγκεκριμένη περίπτωση το άνοιγμα 4 επί του προέχοντα πρόβολου του ανοίγματος 3 - 

παρουσιάζει αποκάλυψη έντονα οξειδωμένων συνδετήρων και διαμήκους χαλαρού 

οπλισμού (Εικόνα 5) 
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Εικόνα 5: Αναπαράσταση των φθορών στην κάτω παρειά της πλάκας στο τέταρτο άνοιγμα 

   

3
ο
 άνοιγμα (Μ3Μ2) 

 

Όπως και στα προηγούμενα ανοίγματα, έτσι και στο τρίτο άνοιγμα της γέφυρας, 

συναντώνται τα ίδια φαινόμενα φθορών. Αυτό, το οποίο αξίζει και πάλι να αναφερθεί είναι 

το σημαντικό ποσοστό του οπλισμού που είναι εκτεθειμένο και οξειδωμένο, κάτω από το 

διάκενο του αρμού, σε περιοχή αγκύρωσης των τενόντων προέντασης των σχετικών 

αμφέρειστων ανοιγμάτων. 

 

   
Εικόνα 6: Αναπαράσταση των φθορών στην κάτω παρειά της πλάκας στο τρίτο άνοιγμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποκάλυψη οπλισμού 

Οξείδωση οπλισμού 

Έκθεση οπλισμού στο 

σημείο του αρμού 

Εξάνθηση  

σκυροδέματος 
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2
ο
 άνοιγμα (Μ2Μ1) 

 

Στο δεύτερο άνοιγμα της γέφυρας, πέρα από την εξάνθηση του σκυροδέματος, τους 

λεκέδες οξείδωσης και την έκθεση και οξείδωση του οπλισμού στο σημείο του αρμού, 

παρατηρείται και ένα άλλο φαινόμενο. Σε όλο το τμήμα της κάτω παρειάς της πλάκας του 

φορέα, το σκυρόδεμα έχει μία έντονη φαιά απόχρωση λόγω πιθανόν της στερεοποίησης 

και επικάθισης επί της εξωτερικής επικάλυψης του σκυροδέματος των συστατικών των 

εκπομπών καυσαερίων από τη συχνή διέλευση αμαξοστοιχιών με ντιζελομηχανές, κάτω 

από το συγκεκριμένο άνοιγμα. Είναι υπό διερεύνηση εάν εκτός της εξωτερικής 

διαμόρφωσης μίας  φαιάς επικάλυψης, η εικόνα αυτή είναι και ένδειξη επιτάχυνσης της 

ενανθράκωσης του σκυροδέματος λόγω «προσβολής» από το C02. 

 

     
Εικόνα 7: Αναπαράσταση των φθορών της κάτω παρειάς της πλάκας στο δεύτερο άνοιγμα 

   

  

 

1
ο
 άνοιγμα (Μ1Α0) 

 

Στην κάτω παρειά της πλάκας του φορέα του πρώτου ανοίγματος της γέφυρας, 

εντοπίζονται οι ίδιες φθορές με αυτές των προηγούμενων ανοιγμάτων.  

 

   
Εικόνα 8: Αναπαράσταση των φθορών της κάτω παρειάς της πλάκας στο πρώτο άνοιγμα 

 

 

Προσβολή από CO2 

Εξάνθηση 

Λεκέδες 

οξείδωσης 

Εξάνθηση 

σκυροδέματος 
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2.2.3. Επιθεώρηση των ακροβάθρων της γέφυρας (2019) 

 

Το βόρειο ακρόβαθρο της γέφυρας (Α1) που βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου, 

παρουσιάζει έντονη διαβροχή του σκυροδέματος, εξάνθηση και εκτίναξη του 

σκυροδέματος, που έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη ενός μεγάλου τμήματος του 

οπλισμού και κατά συνέπεια την οξείδωσή του.  

Στο νότιο ακρόβαθρο (Α0), υπάρχει έντονη διαβροχή του σκυροδέματος, ενδείξεις 

εξάνθησης και λεκέδες οξείδωσης, σε καμία όμως περίπτωση δεν υπάρχει αποκάλυψη 

οπλισμού. Σημαντικό εύρημα είναι η διαμπερής αστοχία της κεφαλής της δυτικής ωτίδας 

του ακροβάθρου, κατάπτωση τμήματος της οποίας δεν μπορεί να αποκλεισθεί.  

 

2.2.4. Επιθεώρηση των μεσοβάθρων της γέφυρας (2019) 

 

Από την ταχεία και μακροσκοπική επιθεώρηση των μεσοβάθρων της γέφυρας 

προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα και αποτελέσματα για το καθένα ξεχωριστά: 

 

Μεσόβαθρο Μ6 

Το μεσόβαθρο Μ6, από την πλευρά, του ανοίγματος M6A1, πέρα από κάποιες κηλίδες 

εξάνθησης που είναι αντιληπτές στο σκυρόδεμα, δεν παρουσιάζει κάποια άλλα σημαντικά 

προβλήματα. Όμοια είναι η κατάσταση του μεσοβάθρου Μ6 και από την πλευρά του 

ανοίγματος Μ6Μ5, τουλάχιστον στο βαθμό και στην έκταση που ήταν εφικτή η 

επιθεώρηση. 

 

Μεσόβαθρο Μ5 

Όσον αφορά στο μεσόβαθρο Μ5, από την πλευρά του ανοίγματος Μ5Μ6, δε φαίνεται 

να παρουσιάζει ιδιαίτερες βλάβες και φθορές, ομοίως και για το μεσόβαθρο Μ5 στο 

άνοιγμα Μ5Μ4. 

 

Μεσόβαθρο Μ4 

Στο άνοιγμα Μ4Μ5 της γέφυρας, το μεσόβαθρο Μ4 βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, 

αντιθέτως στο άνοιγμα Μ3Μ4, είναι αισθητοί οι λεκέδες οξείδωσης κατά πλάτος του 

μεσοβάθρου. 

 

Μεσόβαθρο Μ3 

Στον κεφαλόδεσμο του μεσοβάθρου Μ3, στο άνοιγμα Μ4Μ3, παρατηρούνται σε μικρή 

απόσταση μεταξύ τους λεκέδες οξείδωσης και ίσως δείγματα εξάνθησης, το υπόλοιπο 

τμήμα του μεσοβάθρου φαίνεται να είναι υγιές. 

Αντιθέτως, στο ίδιο μεσόβαθρο στο άνοιγμα Μ2Μ3, έντονοι είναι οι λεκέδες οξείδωσης σε 

όλη του την έκταση.  

 

Μεσόβαθρο Μ2 

Το μεσόβαθρο Μ2 στο άνοιγμα Μ3Μ2, παρουσιάζει έντονους λεκέδες οξείδωσης που 

ξεκινούν από τον κεφαλόδεσμο και στη συνέχεια επεκτείνονται στο υπόλοιπο τμήμα του. 

Στο άνοιγμα Μ2Μ1, στο ίδιο μεσόβαθρο πέρα από τους λεκέδες οξείδωσης παρατηρείται 

και διαβροχή του σκυροδέματος. 

 

Μεσόβαθρο Μ1 

Στο άνοιγμα Μ2Μ1, στο μεσόβαθρο Μ1 υπάρχουν φαινόμενα εξάνθησης και διαβροχής 

του σκυροδέματος, τα οποία όμως είναι σε μικρό βαθμό. 

Τα ίδια ακριβώς φαινόμενα συμπεριλαμβανομένων και κάποιων λεκέδων οξείδωσης 

συναντώνται στο μεσόβαθρο από την πλευρά του ανοίγματος Μ1Α1.  
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 
 

Εικόνα 9: Χάρτης της περιοχής της Γέφυρας (2014) 

 

 

 

 
 

Εικόνα 10: Δορυφορική εικόνα της Γέφυρας (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Οδός Κεντρικη 

Σιδηροδροµικές 
Γραµµές 

Αποθηκευτικοί 
Χώροι 

Βόρειο 
Ακρόβαθρο 
Α1 

Νότιο 
Ακρόβαθρο 
Α0 
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Εικόνα 11: Τοπική αστοχία έδρασης πεζοδρομίου ακροβάθρου (2019) 

 
Εικόνα 12: Τοποκή αστοχία άνω τμήματος εξωτερικής πλευράς ακροβάθρου Α1 (2019) 
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Εικόνα 13: Βόρειο ακρόβαθρο Α1 της Γέφυρας (2014) 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 14: Βόρειο ακρόβαθρο Α1 της Γέφυρας (2019) 

 

Οδός 
Μοναστηρίου 
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Εικόνα 15: Όψη των ανοιγμάτων 3 (Σιδηροδρομική Γραμμή) , 4-5-6 (Αποθήκες) και 7  της Γέφυρας (2014) 

 

 

 

 
 

Εικόνα 16: Έβδομο άνοιγμα άνωθεν της κεντρκής οδού {2014) 
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Εικόνα 17: Έβδομο άνοιγμα άνωθεν της κεντρικής  οδού (2019) 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 18: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην κάτω παρειά 

της Γέφυρας στο έβδομο άνοιγμα, άνωθεν της οδού  (2014) 
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Εικόνα 19: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην κάτω παρειά 

της Γέφυρας στο έβδομο άνοιγμα, άνωθεν της οδού  (2019) 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 20: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην κάτω παρειά 

της Γέφυρας στο έβδομο άνοιγμα, άνωθεν της οδού (2014) 
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Εικόνα 21: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην κάτω παρειά 

της Γέφυρας στο έβδομο άνοιγμα, άνωθεν της οδού (2019) 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 22: Εξάνθηση σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στο βόρειο ακρόβαθρο Α1 της 

Γέφυρας (2014) 
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Εικόνα 23: Εξάνθηση σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στο βόρειο ακρόβαθρο Α1 της 

Γέφυρας (2019) 

 
 

 
 

Εικόνα 24: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην κάτω παρειά 

της Γέφυρας στο έβδομο άνοιγμα, άνωθεν της  οδού (2014) 
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Εικόνα 25: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην κάτω παρειά 

της Γέφυρας στο έβδομο άνοιγμα, άνωθεν της  οδού (2019) 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 26: Το έβδομο άνοιγμα της Γέφυρας (2019) 
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Εικόνα 27: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην     κάτω 

παρειά της Γέφυρας στο έβδομο άνοιγμα, άνωθεν της οδού  (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 28: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος και οξείδωση οπλισμού σε τρία σημεία της      κάτω 

παρειάς της Γέφυρας στο έβδομο άνοιγμα, άνωθεν της οδού (2019)  
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Εικόνα 29: Εξάνθηση - αποφλοίωση σκυροδέματος και οξείδωση - εκτίναξη οπλισμού στο ακρόβαθρο Α1 της 

Γέφυρας (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 30: Εξάνθηση σκυροδέματος και εμφάνιση ρωγμών στην κάτω παρειά της Γέφυρας στο έβδομο 

άνοιγμα (2019) 
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Εικόνα 31: Εξάνθηση σκυροδέματος και εμφάνιση ρωγμών στην κάτω παρειά της Γέφυρας στο έβδομο 

άνοιγμα (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 32: Εξάνθηση σκυροδέματος και εμφάνιση ρωγμών στο δεξί τμήμα της κάτω παρειάς της Γέφυρας στο 

έβδομο άνοιγμα (2019) 
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Εικόνα 33: Πρόσκρουση με θραύση συρματόσχοινων προέντασης καθώς και εξάνθηση και αποφλοίωση 

σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην κάτω παρειά της Γέφυρας στο έβδομο άνοιγμα, 

άνωθεν της οδού  (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 34: Πρόσκρουση με θραύση συρματόσχοινων προέντασης καθώς και εξάνθηση και αποφλοίωση 

σκυροδέματος και αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην κάτω παρειά της Γέφυρας στο έβδομο άνοιγμα, 

άνωθεν της κεντρικής οδού (2019) 
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Εικόνα 35: Πέμπτο και έκτο άνοιγμα της Γέφυρας (2014) 

 

 

 
 

Εικόνα 36: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό του 

έκτου ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 
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Εικόνα 37: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό του 

έκτου ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 38: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό του 

έκτου ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 
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Εικόνα 39: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό του 

έκτου ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 40: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό του 

έκτου ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 
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Εικόνα 41: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό του 

έκτου ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 42: Η κάτω παρειά της γέφυρας στο πέμπτο άνοιγμα που χρησιμοποιείται ως αποθήκη (2014) 
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. 
Εικόνα 43: Η κάτω παρειά της γέφυρας στο πέμπτο άνοιγμα που χρησιμοποιείται ως αποθήκη (2019) 

 

 

 

 

 
 

 
 

Εικόνα 44: Το τέταρτο άνοιγμα που χρησιμοποιούνταν ως κλειστό γυμναστήριο (2014) 
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Εικόνα 45: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην ακμή της 

κάτω παρειάς του τέταρτου ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 46: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην ακμή της 

κάτω παρειάς του τέταρτου ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 
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Εικόνα 47: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό 

εσωτερικής άρθρωσης, στο τέταρτο άνοιγμα της Γέφυρας (2014) 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 48: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό 

εσωτερικής άρθρωσης, στο τέταρτο άνοιγμα της Γέφυρας (2019) 
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Εικόνα 49: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του τέταρτου ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 

 
 

 
 

Εικόνα 50: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του τέταρτου ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 
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Εικόνα 51: Η κάτω παρειά της γέφυρας στο τέταρτο άνοιγμα που χρησιμοποιείται ως  

αποθηκευτικός χώρος παραπλήσιου Δήμου (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 52: Η κάτω παρειά της γέφυρας στο τέταρτο άνοιγμα που χρησιμοποιείται ως  

αποθηκευτικός χώρος παραπλήσιου Δήμου (2019) 
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Εικόνα 53: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του τέταρτου ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 

 

 

 
 

Εικόνα 54: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του τέταρτου ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 
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Εικόνα 55: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του τέταρτου ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 

 

 
 

Εικόνα 56: Το τρίτο άνοιγμα της Γέφυρας άνωθεν σιδηρόδρομου (2014) 
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Εικόνα 57: Το τρίτο άνοιγμα της Γέφυρας άνωθεν σιδηρόδρομου (2019) 

 

 

 
 

Εικόνα 58: Το δεύτερο άνοιγμα της Γέφυρας άνωθεν σιδηρόδρομου (2014) 

 



    ΤΕΕ ΤΚΜ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΦΥΡΩΝ  

 TEE TKM ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
 

33 

 
 

Εικόνα 59: Το δεύτερο άνοιγμα της Γέφυρας άνωθεν σιδηρόδρομου (2019) 

 

 

 

 

 
 

 
 

Εικόνα 60: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του 2
ου

 ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 
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Εικόνα 61: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του 2
ου

 ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 62: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του 2
ου

 ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 
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Εικόνα 63: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του 2
ου

 ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 

 

 

 

 
 

 
 

Εικόνα 64: Το τρίτο άνοιγμα της Γέφυρας (2014) 
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Εικόνα 65: Το νότιο ακρόβαθρο Α0 (2014) 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 66: Το νότιο ακρόβαθρο Α0 (2019) 
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Εικόνα 67: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του πρώτου ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 

 

 
 

Εικόνα 68: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με μικρή αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην 

περιοχή του νότιου ακροβάθρου Α0 (2014) 
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Εικόνα 69: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με μικρή αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στην 

περιοχή του νότιου ακροβάθρου Α0 (2019) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Εικόνα 70: Το πρώτο άνοιγμα της Γέφυρας (2014) 
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Εικόνα 71: Το πρώτο άνοιγμα της Γέφυρας (2019) 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 72: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του έκτου ανοίγματος της Γέφυρας (2014) 
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Εικόνα 73: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό στην 

περιοχή του έκτου ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 

 

 

 

 
 

Εικόνα 74: Το βόρειο ακρόβαθρο Α1 στην κεντρική οδό (2014) 
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Εικόνα 75: Το βόρειο ακρόβαθρο Α1 στην Οδό Μοναστηρίου (2019) 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 76: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό (2014) 
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Εικόνα 77: Εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέματος με αποκάλυψη /οξείδωση οπλισμού στον αρμό (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 78: Οδόστρωμα στην γέφυρα στο ακρόβαθρο Α1 (2014) 
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Εικόνα 79: Ο αρμός ΑΑ1 αποτελείται από έγχυτο υλικό ασφαλτικής μαστίχης και παρουσιάζει ρηγματώσεις 

(2014) 
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Εικόνα 80: Το οδόστρωμα παρουσιάζει διαμήκεις ρηγματώσεις (2014) 

 

 
 

Εικόνα 81: Αποφλοίωση στο σκυρόδεμα του πεζοδρομίου, το στηθαίο είναι παλαιού τύπου (2014) 
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Εικόνα 82: Καθίζηση μεταβατικού επιχώματος στο ακρόβαθρο Α1 (2014) 

 

  
 

Εικόνα 83: Μικρές φθορές στους αρμούς ασφαλτικής μαστίχης (2014) 

 



    ΤΕΕ ΤΚΜ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΦΥΡΩΝ  

 TEE TKM ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ 
 

46 

 
 

Εικόνα 84: Αποκόλληση τμήματος στου αρμού ασφαλτικής μαστίχης και εγκάρσιες ρηγματώσεις στο 

οδόστρωμα της Γέφυρας (2014) 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 85: Αποφλοίωση σκυροδέματος στην κεντρική νησίδα (2014) 
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Εικόνα 86: Το αποχετευτικό σύστημα αποτελείται μόνο από οπές στο κατάστρωμα (2014) 

 

 
 

Εικόνα 87: Αρνητικό βέλος κάμψης στον αρμό στήριξης του έκτου ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 
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Εικόνα 88: Αρνητικό βέλος κάμψης στον αρμό στήριξης του έκτου ανοίγματος της Γέφυρας (2019) 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΕ 

 
Βαθμολόγηση επιμέρους δομικών στοιχείων 

4.1 Κατηγορία περιβάλλοντος 

Η Κατηγορία Περιβάλλοντος, για τα δομικά στοιχεία ανωδομής και υποδομής από 

προεντεταμένο και οπλισμένο σκυρόδεμα αντίστοιχα, παρουσιάζονται στις παρακάτω 

παραγράφους. 

 

4.2 Δομικά στοιχεία ανωδομής από προεντεταμένο σκυρόδεμα 

Ο φορέας της γέφυρας είναι κατασκευασμένος από προεντεταμένο σκυρόδεμα και 

παρουσιάζει σημαντικής έκτασης και έντασης επιφανειακές φθορές (εξανθήσεις –  

αποφλοιώσεις και εκτινάξεις σκυροδέματος) και ρωγμές που απομειώνουν την 

ανθεκτικότητα του τεχνικού.  

Σύμφωνα με το νέο εγχειρίδιο αξιολόγησης γεφυρών και τον πίνακα Κ3 (Δομικά στοιχεία 

ανωδομής από προεντεταμένο σκυρόδεμα), προκύπτει ότι η κατάσταση της ανωδομής 

βαθμολογείται με 2 διότι: 

• Παρουσιάζει δομικές ρωγμές εύρους μεγαλύτερου των 0,2mm και μικρότερου ή 

ίσου των 0,5 mm. 

• Έντονο και οπτικώς αντιληπτό είναι το βέλος κάμψης, που συνοδεύεται από  

ρωγμές, εύρους μεγαλύτερου των 0,2 mm. 

• Υπάρχει επιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη με σημαντική απώλεια διατομής 

σκυροδέματος, διαμέτρου μεγαλύτερης των 15 cm και βάθους μεγαλύτερου των 

2,5 cm. 

• Έντονη είναι η  θραύση των συρμάτων προέντασης που έχει συμβεί λόγω 

πρόσκρουσης. 

• Μεγάλο μέρος των χαλαρών οπλισμών είναι εκτεθειμένο, με απώλεια διατομής του 

οπλισμού λόγω οξείδωσης. 

•  Σε ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης της ανωδομής, έντονα είναι τα φαινόμενα 

εξάνθησης, αποθέσεων αλάτων και λεκέδων οξείδωσης μεγάλου πάχους. 

 

Η Κατηγορία Περιβάλλοντος που εντάσσεται η ανωδομή είναι  η ΚΠ-3, βάσει της οποίας, οι 

συνθήκες του περιβάλλοντος και λειτουργίας της γέφυρας επηρεάζουν δυσμενώς την 

κατάσταση του δομικού στοιχείου και δεν υπάρχει προστασία. 

 

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται ειδικοί μη καταστροφικοί/καταστροφικοί επιτόπιοι 

έλεγχοι και ειδικός αναλυτικός έλεγχος για ερμηνεία του μηχανισμού βλάβης καθώς επίσης 

και άλλες ενέργειες όπως: 

 

   1) Βραχυπρόθεσμα έργα προστασίας (π.χ. καθαρισμοί, καθαιρέσεις σαθρών 

επικαλύψεων, βαφή οπλισμών και σκυροδέματος). 

 

   2) Αναλυτικός και πειραματικός έλεγχος διαθέσιμης δομικής επάρκειας. 

 

   3) Μέτρα περιορισμού φορτίων κυκλοφορίας, αναλόγως των αποτελεσμάτων του 2. 

 

   4) Έργα αποκατάστασης ή ενίσχυσης αναλόγως των αποτελεσμάτων του 2. 

 

Η απώλεια σκυροδέματος και η απώλεια της διατομής οπλισμού από οξείδωση είναι 

μεγάλη (>10%) και δεν αποκλείεται να επηρεάζουν δυσμενώς την αντοχή και 

λειτουργικότητα του δομικού στοιχείου. 
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Βαθμολόγηση τηςπλάκας του φορέα, στα επτά ανοίγματα της γέφυρας 

 

Παρακάτω, πραγματοποιείται η βαθμολόγηση της πλάκας του φορέα, για κάθε άνοιγμα 

ξεχωριστά, όπως προβλέπεται από τον Πίνακα Κ3 (Δομικά στοιχεία ανωδομής από 

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα) του Εγχειρίδιου Αξιολόγησης Γεφυρών: 

 

Φορέας γέφυρας Βαθμολόγηση 

1
ο
 άνοιγμα (Μ1Α0) 2 

2
Ο
 άνοιγμα (Μ2Μ1) 2 

3
Ο
 άνοιγμα (Μ3Μ2) 3 

4
ο
 άνοιγμα (Μ4Μ3) 3 

5
ο
 άνοιγμα (Μ5Μ4) 3 

6
ο
 άνοιγμα (Μ6Μ5) 2 

7
Ο
 άνοιγμα (Α1Μ6) 2 

 

Η αιτιολόγηση της βαθμολογίας της πλάκας του φορέα, επεξηγείται αναλυτικά στην 

παραπάνω αντίστοιχη παράγραφο. 

4.3  Δομικά στοιχεία υποδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα  

 

Τα ακρόβαθρα (κυρίως το Α1) όπως και τα μεσόβαθρα της γέφυρας από οπλισμένο 

σκυρόδεμα παρουσιάζουν περιορισμένης έκτασης και έντασης επιφανειακές φθορές και 

βλάβες όπως: 

• Επιφανειακή αποφλοίωση, εκτίναξη με μικρή απώλεια διατομής σκυροδέματος, 

διαμέτρου μικρότερης των 15 cm και βάθους μεγαλύτερου των 2,5 cm. 

• Εκτεθειμένοι οπλισμοί με απώλεια διατομής, μικρότερη του 10%, λόγω οξείδωσης. 

Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στο ακρόβαθρο Α1. 

• Εξάνθηση, αποθέσεις αλάτων και  λεκέδες οξείδωσης μικρού πάχους. 

 

Οπότε σύμφωνα με το νέο εγχειρίδιο αξιολόγησης γεφυρών και τον πίνακα Κ2 (Δομικά 

στοιχεία υποδομής από Οπλισμένο Σκυρόδεμα), προκύπτει ότι η κατάσταση της υποδομής 

βαθμολογείται με 2. 

 

Η Κατηγορία Περιβάλλοντος που εντάσσεται η υποδομή είναι η ΚΠ-3 (Μέτρια), με βάση την 

οποία, οι συνθήκες του περιβάλλοντος και λειτουργίας της γέφυρας επηρεάζουν δυσμενώς 

την κατάσταση του δομικού στοιχείου και δεν υπάρχει προστασία. 

  

Στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται βραχυπρόθεσμα έργα προστασίας όπως καθαρισμοί, 

καθαιρέσεις σαθρών επικαλύψεων, βαφή οπλισμών και σκυροδέματος, και επίγοντες 

έλεγχοι πεορματικοό και αναλυτικοί για να διερευνηθεί η αντοχή και ο βαθμός προσβολής 

σκυροδέματος και χάλυβα από διαβρωτικές ουσίες, 

 

Βαθμολόγηση των δύο ακροβάθρων της γέφυρας 

 

Στον παρακάτω πίνακα, ακολουθεί η βαθμολόγηση του κάθε ακροβάθρου ξεχωριστά, 

σύμφωνα με τον Πίνακα Κ2 (Δομικά στοιχεία υποδομής από Οπλισμένο Σκυρόδεμα) του 

Εγχειριδίου Αξιολόγησης Γεφυρών:  

 

Ακρόβαθρο Βαθμολογία 

Α1 2 

Α0 2 
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Συμπέρασμα 

 

Τα ακρόβαθρα της γέφυρας βαθμολογούνται με 2, διότι παρουσιάζουν επιφανειακή 

αποφλοίωση, εκτίναξη με σημαντική απώλεια διατομής σκυροδέματος, διαμέτρου 

μεγαλύτερης των 15 cm και βάθους μεγαλύτερου των 2,5 cm καθώς και ρωγμή που 

υποδεικνύει αστοχία τοπική τμήματος του ακροβάθρου, όπως φαίνεται στην εικόνα 89. 

 

 

 
Εικόνα 89: Ρωγμή στο ακρόβαθρο Α0 της γέφυρας (2019) 

 

 

 

 

βαθμολόγηση των έξι μεσοβάθρων της γέφυρας 

 

Η βαθμολόγηση του κάθε μεσοβάθρου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Πίνακα Κ2 

(Δομικά στοιχεία υποδομής από Οπλισμένο Σκυρόδεμα) του Εγχειριδίου Αξιολόγησης 

Γεφυρών: 

 

Μεσόβαθρο Βαθμολογία 

Μ1 3 

Μ2 3 

Μ3 3 

Μ4 3 

Μ5 3 
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Μ6 3 

 
Συμπέρασμα 

 

Όλα τα μεσόβαθρα της γέφυρας βαθμολογούνται με 3, διότι δεν παρουσιάζουν σημαντικές 

φθορές και βλάβες, πέραν από εξανθήσεις, αποθέσεις αλάτων και λεκέδες από 

οξειδωμένους οπλισμούς. Ενδείξεις από ρωγμές και αποκαλύψεις οπλισμών, δεν 

υπάρχουν. 

 

4.4 Υποσκαφή θεμελίων δομικών στοιχείων υποδομής  

Η θεμελίωση δεν είναι ορατή, δεν υπάρχουν ενδείξεις διάβρωσης, παράσυρσης ή 

υπονόμευσης του εδάφους επίχωσης των θεμελίων ή και των έργων υδραυλικής 

προστασίας των βάθρων/ακροβάθρων. 

Επομένως, η κατάσταση της υποσκαφής θεμελίων των δομικών στοιχείων της υποδομής, 

σύμφωνα με τον πίνακα Ε1 (Υποσκαφή θεμελίων δομικών στοιχείων υποδομής), είναι 4, 

όπου στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια. 

 

4.5 Καθίζηση/Στροφή 

 

Δεν υπάρχουν οπτικές ενδείξεις καθίζησης στροφής των δομικών στοιχείων υποδομής 

οπότε σύμφωνα με τον Πίνακα Ε2 (Καθίζηση/Στροφή), σε αυτήν την περίπτωση, η 

βαθμολογία είναι 4. 

 

4.6 Αξιολόγηση Επιφάνειας Κυκλοφορίας (ασφαλτοτάπητα) 

Η επιφάνεια του καταστρώματος δεν έχει φθορές, επιδιορθωμένα τμήματα, λακκούβες και 

ρωγμές. Επομένως, σύμφωνα με τον Πίνακα Ε3 [Αξιολόγηση Επιφάνειας Κυκλοφορίας 

(ασφαλτοτάπητα)], η βαθμολογία της κατάστασης της επιφάνειας κυκλοφορίας προκύπτει 

ότι είναι 4, άρα δεν απαιτείται καμία ενέργεια. 

  

Βαθμολόγηση της επιφάνειας κυκλοφορίας  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η αναλυτική βαθμολόγηση της επιφάνειας 

κυκλοφορίας (ασφαλτοτάπητα) για κάθε άνοιγμα της γέφυρας ξεχωριστά: 

  

 

Επιφάνεια κυκλοφορίας (ασφαλτοτάπητας) Βαθμολόγηση 

1
ο
 άνοιγμα (Μ1Α0) 4 

2
Ο
 άνοιγμα (Μ2Μ1) 4 

3
Ο
 άνοιγμα (Μ3Μ2) 4 

4
ο
 άνοιγμα (Μ4Μ3) 4 

5
ο
 άνοιγμα (Μ5Μ4) 4 

6
ο
 άνοιγμα (Μ6Μ5) 4 

7
Ο
 άνοιγμα (Α1Μ6) 4 
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4.7 Έγχυτος αρμός ασφαλτικής μαστίχης 

 

Βαθμολόγηση των αρμών ασφαλτικής μαστίχης 

 

Οι αρμοί της γέφυρας σε όλα τα ανοίγματά της είναι καλυμμένοι από ασφαλτικές στρώσεις, 

ως αποτέλεσμα να μην είναι εμφανείς και να μην μπορούν να αξιολογηθούν.  

 

4.8 Εφέδρανα ελαστομεταλλικά αγκυρωμένα (μέσω τριβής, κόλλας, αγκυρίων) ή 

ολίσθησης 

Στη συγκεκριμένη γέφυρα δεν πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση των εφεδράνων, οπότε είναι 

αδύνατη η βαθμολόγησή τους. 

 

4.9 Στηθαία ασφαλείας  

Τα στηθαία ασφαλείας, δεν παρουσιάζουν καμία φθορά, οπότε σύμφωνα με τον Πίνακα 

Ε4.3 (Στηθαία από Σκυρόδεμα), η κατάστασή τους βαθμολογείται με 4, συνεπώς και δεν 

απαιτείται καμία ενέργεια. Επίσης δεν απαιτείται και δεν είναι δυνατή η συσχέτισή της 

βαθμολογίας τους με κάποια από αυτές του Εγχειριδίου Αξιολόγησης Γεφυρών λόγω του 

γεγονότος ότι είναι προσφάτως εγκατεστημένα. 

 
 

Βαθμολόγηση δομικών τμημάτων και γέφυρας 

 

Τα δομικά τμήματα της γέφυρας βαθμολογούνται με βάση τη δυσμενέστερη βαθμολογία 

μεταξύ των κύριων δομικών στοιχείων που τα απαρτίζουν, σύμφωνα με το αναθεωρημένο 

εγχειρίδιο αξιολόγησης γεφυρών και τον πίνακα ΔΤ2, ο οποίος για τη συγκεκριμένη 

περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Α/Α Δομικό τμήμα Δυσμενέστερη βαθμολογία 

δομικών στοιχείων που 

θεωρείται 

Ανωδομή Γέφυρας 

1 Ανωδομή πλάκας από Π/Σ 2, από τη βαθ,ολογία της 

πλάκας του φορέα του 1
ου

 

και 2
ου

 ανοίγματος 

Υποδομή πλακογέφυρας 

2 Τοιχωματικά βάθρα ΟΣ 2, από το ακρόβαθρο Α0 

Εφέδρανα Γέφυρας 

3 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Τα εφέδρανα της γέφυρας 

δεν επιθεωρήθηκαν 

Επιφάνεια κύλισης γέφυρας 

4 Οδόστρωμα από ασφαλτικές 

στρώσεις 

4, από την επιφάνεια 

κυκλοφορίας όλων των 

ανοιγμάτων 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα, φαίνεται η βαθμολόγηση των δομικών τμημάτων της γέφυρας: 

 

Δομικό τμήμα Βαθμολόγηση 

Ανωδομή γέφυρας 2 

Υποδομή γέφυρας 3 
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Εφέδρανα γέφυρας Δεν επιθεωρήθηκαν 

Επιφάνεια κύλισης γέφυρας 4 

 

Στη συγκεκριμένη γέφυρα, η δυσμενέστερη βαθμολογία είναι 2 και αντιστοιχεί στην 

ανωδομή του τεχνικού, χαρακτηρίζει δε συντηρητικά το βαθμό κατάστασης όλης της 

γέφυρας και απαιτεί περαιτέρω πειραματική και αναλυτική διερεύνηση και τεκμηρίωση της 

εναπομείνουσας φέρουσας ικανότητας της γέφυρας σε φορτία κυκλοφορίας. 

 
Συνεπώς η γέφυρα λαµβάνει τελικό συνολικό βαθµό 2, που αντιστοιχεί σε 
επισφαλή γέφυρα, που χρήζει κατεπείγουσας πειραµατικής και αναλυτικής 
διερεύνησης, προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός της δοµικής απώλειας και 
τα µέτρα αποκατάστασης 
 
 
 
 

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Βάσει των αποτελεσμάτων της δεύτερης ταχείας οπτικής επιθεώρησης της γέφυρας, η 

γέφυρα παρουσιάζει φθορές, αναμενόμενες για την ηλικία της και την έλλειψη 

συστηματικής συντήρησής της, που όμως φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάζουν τη δομική 

ακεραιότητά της, δηλαδή να μειώνουν την αντοχή της σε παραλαβή κατακόρυφων 

φορτίων (κινητά φορτία κυκλοφορίας). Ιδίως είναι υπό διερεύνηση η έντονη 

παραμόρφωση του 7ου κυρίως ανοίγματος (με σχετική ανύψωση του μονοπροέχοντος 

άκρου του στην εσωτερική άρθρωση του 6ου ανοίγματος, σε συνδυασμό με τις 

τριχοειδείς ρωγμές, την απώλεια συρμάτων προέντασης από πρόσκρουση και την γενική 

εικόνα έντονης επιφανειακής φθοράς. Για να διευκρινισθεί σε ποιο βαθμό οι σημερινές 

παρατηρούμενες φθορές σε συνδυασμό με τις ενδείξεις εσωτερικών φθορών οπλισμού 

επηρεάζουν σημαντικά (απομειώνουν) τη διαθέσιμη αντοχή της γέφυρας, απαιτούνται 

περαιτέρω μη καταστροφικοί και καταστροφικοί έλεγχοι και εξ’επαφής οπτικός έλεγχος 

όλων των εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος. 

Για τα ακόλουθα είναι δυνατόν χωρίς πιο αναλυτικό έλεγχο να αποφανθούμε για τις 

ακόλουθες απαραίτητες ενέργειες: 

 

1.  Ανακατασκευή έγχυτων αρμών ασφαλτικής βάσης, ώστε να στεγανωθούν τα διάκενα 

των αρμών – τόσο στην επιφάνεια κύλισης όσο και κατά μήκος των πεζοδρομίων – με 

τοποθέτηση ικανού πάχους και πλάτους στεγνωτικής μεμβράνης. 

 

2. Αναβάθμιση/αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης  

 

Περιλαμβάνει τη διάνοιξη οπών, τον καθαρισμό των υφισταμένων, τη στεγάνωση των 

φρεατίων, την τοποθέτηση ικανού μήκους κατακόρυφων σωλήνων απορροής, ώστε να μη 

διαβρέχονται κατάντη επιφάνειες σκυροδέματος. 

 

3. Εκτεταμένη καθαίρεση σαθρών επικαλύψεων σκυροδέματος με μηχανικά μέσα/ ή και 

υδροβολή μεγάλης πίεσης, καθαρισμός των οπλισμών από προϊόντα οξείδωσης, προστασία 

με αναστολέα διάβρωσης, αποκατάσταση με θιξοτροπικά κονιάματα υψηλής αντοχής, 

εφαρμογή τσιμεντοειδούς επάλειψης για στεγάνωση – κλείσιμο πόρων – μέσω ανάπτυξης 

κρυστάλλων εσωτερικά του σκυροδέματος.  

 

Τέλος για την απαραίτητη σε βάθος επιθεώρηση της γέφυρας απαιτούνται τα ακόλoυθα: 

1. Οπτική επιθεώρηση εξ’επαφής της κάτω και των κατακόρυφων παρειών των 

βάθρων, ακροβάθρων και του φορέα. Εκτιμάται ως χρόνος απαιτούμενος από 

εξειδικευμένο συνεργείο, οι τέσσερις ημέρες: 
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2. Καταστροφικοί έλεγχοι. 

a. Πυρηνοληψία 15 πυρήνων Φ100: 5 από τρία μεσόβαθρα και 1 από 

ακρόβαθρο, 6 από το φορέα δύο ανοιγμάτων.  

b. Έλεγχοι ενανθράκωσης στις 15 θέσεις, με προσδιορισμό Ph 

c. Έλεγχοι διαλυτών χλωριόντων στις 15 θέσεις 

d. Μέτρηση Halfcell σε 10 θέσεις  

e. Σε 20 θέσεις καταστροφική διερεύνηση οπλισμού/ρωγμών 

f. Σε 6 θέσεις αποκάλυψη σωλήνων προέντασης και δειγματοληψία 

ενέματος για εργαστηριακό έλεγχο Ph, χλωριόντων 

 

3. Μη καταστροφικοί έλεγχοι. 

a. Κρουσιμετρήσεις: 10 δεκάδες ανά άνοιγμα φορέα και 30 

κρουσιμετρήσεις ανά βάθρο 

b. Υπερηχομετρήσεις:  15 μετρήσεις και μέτρηση βάθους ρωγμών 

c. Ανιχνεύσεις οπλισμών 

Εξυπακούεται τέλος ότι είναι απαραίτητο να ανευρεθεί η μελέτη της γέφυρας, ώστε να 

είναι δυνατή η αναλυτική δομική αξιολόγηση της γέφυρας και ο έλεγχος της φέρουσας 

ικανότητάς της σε φορτία κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια διατομής από 

οξείδωση και την θραύση τενόντων προέντασης. 

-ο- 

Συντάξας 

 
Παναγιώτης Πανέτσος 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός 


