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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σκοπός  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  στατική  αποκατάσταση  και  η  αισθητική

αναβάθμιση των οδικών γεφυρών και των πεζογεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της

πόλης  των  Τρικάλων  ,  ολοκληρώνοντας  τη  συνολική  αναβάθμιση  της  παραποτάμιας

διαδρομής του Ληθαίου ποταμού, εντός του αστικού ιστού της πόλης.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Οι  διέλευση  του  Ληθαίου  ποταμού  εντός  της  πόλης  των  Τρικάλων  γίνεται  μέσω

δεκατεσσάρων (14) γεφυρών:

1. Πεζογέφυρα Κουτσομυλίων (έτος κατασκευής: αρχές δεκαετίας του ‘60)

2. Γέφυρα Μαιευτηρίου ή Τρικκαίογλου (έτος κατασκευής 1975)

3. Πεζογέφυρα Πελέκη (έτος κατασκευής: αρχές δεκαετίας του ‘60)

4. Γέφυρα Βουβής (έτος κατασκευής 2001)

5. Γέφυρα Κοραή ή Γούρνας (έτος κατασκευής 1972)

6. Πεζογέφυρα Πήχτου (έτος κατασκευής: αρχές δεκαετίας του ‘60)

7. Πεζογέφυρα Ασκληπιού (έτος κατασκευής 1998)

8. Κεντρική Πεζογέφυρα (έτος κατασκευής: 1886)

9. Πεζογέφυρα Κιτριλάκη (έτος κατασκευής: 1949)

10. Γέφυρα Γαριβάλδη ή Παλαιού ΚΤΕΛ (έτος κατασκευής: 1988)

11. Γέφυρα Γκίκα (έτος κατασκευής: 1961)

12. Πεζογέφυρα Αγ. Κωνσταντίνου (έτος κατασκευής: αρχές δεκαετίας του ‘60)

13. Γέφυρα Αρριανού (έτος κατασκευής: 2001)

14. Γέφυρα Οδού Καρδίτσης (έτος κατασκευής: 1972)

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στις  δεκατρείς  (13) από  αυτές.  Εξαιρείται  η  Κεντρική

Μεταλλική Πεζογέφυρα που ενώνει τις οδούς Κανούτα/Όθωνος (δυτική παρόχθιος) και Στρ.

Σαράφη/Β.  Τσιτσάνη  (ανατολικές  παρόχθιες)  στο  δυτικό  όριο  της  κεντρικής  πλατείας

Τρικάλων, με ιδιαίτερη ιστορική αξία , κατασκευάστηκε το 1886 από την Ελληνική Εταιρεία

Σιδηροδρόμων και έχει ήδη ανακαινιστεί και αποκατασταθεί. 
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H  γέφυρα  Κιτριλάκη  (πρώην  Μαρούγκαινας)  πρόκειται  να  κατεδαφιστεί  και  να

ανακατασκευαστεί  στην  ίδια  θέση  και  στην  αρχική  της  μορφή,  διότι  παρουσιάζει

ρηγματώσεις και έντονα προβλήματα στατικότητας στα ακρόβαθρα, προβλήματα τα οποία

πρέπει  να  αποκατασταθούν  άμεσα  καθώς  η  μη  παρέμβαση  επιτείνει  και  αυξάνει  την

επίδραση των συνεπειών της ανεπάρκειας.

Οι  λοιπές  γεφυρώσεις,  που  είναι  κατασκευές  εξ’  οπλισμένου  ή  προεντεταμένου

σκυροδέματος  κατασκευασμένες  πριν  το  2000,  χρήζουν  επισκευών  λόγω μακροχρόνιων

φθορών και βλαβών. Οι μοναδικές που κατασκευάστηκαν το 2001 είναι η γέφυρα Αρριανού

και Βουβής. Ταυτόχρονα με τις φθορές, υπάρχουν και τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής

Ωφέλειας, τα οποία είναι εμφανή στο πλάι του καταστρώματος και τα οποία πρέπει να

καλυφθούν. Σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίνονται αναγκαίες οι επεμβάσεις προστασίας,

ανάπλασης και ανάδειξης των παραπάνω γεφυρών.

Η ανάδειξη  της  κάθε  γέφυρας  θα γίνει  με  ανάλυση της  ιστορικής  και  πολεοδομικής

εξέλιξης της θέσης στην οποία βρίσκεται και θα συσχετίζεται με τις υπόλοιπες γέφυρες του

ποταμού και θα ενταχθούν στην νέα εικόνα ανάπλασης της παρόχθιας ζώνης του Ληθαίου. 

Α. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ

Η πεζογέφυρα Κιτριλάκη (παλαιότερη γέφυρα Μαρούγκαινας)  γεφυρώνει  την  κοίτη  του

Ληθαίου ποταμού στην προέκταση της  οδού Βασ. Όλγας και ενώνει την οδό Όθωνος με την

πλατεία Κιτριλάκη.

Ο σχεδιασμός του νέου φορέα της πεζογέφυρας έγινε με γνώμονα την απόδοση της μορφής

της  αρχικής  δίτοξης  λιθοδομής  της  γέφυρας  με  ένα  μεσόβαθρο στη  μέση  περίπου  της

κοίτης του ποταμού Ληθαίου και δύο τόξα συμμετρικά εκατέρωθεν του μεσόβαθρου. Σο

μεσόβαθρο  μάλιστα  υπήρχε  ανακουφιστικό  άνοιγμα  εκτόνωσης  υδραυλικής  πίεσης  σε

περίπτωση ισχυρών πλημμυρικών φαινομένων .

Η  αρχική  γέφυρα  (Μαρούγκαινας)  καταστράφηκε  το  1941  από  βομβαρδισμό.  Η  νέα

πεζογέφυρα που έγινε σε αντικατάσταση της παλαιάς αποτελείται από φορέα οπλισμένου

σκυροδέματος  με  δύο  αμφιέρειστα  ανοίγματα  ασύμμετρα  με  συνολικό  μήκος  33.40μ

(15.70+17.70μ).  Το  κάθε  αμφιέρειστο  άνοιγμα  της  πεζογέφυρας  συντίθεται  από  δύο

διαμήκεις δοκούς ύψους 1.40μ. και πλάκα οδοστρώματος μέσου πάχους 0.20μ.

Σε  κάθε  άνοιγμα  έχουν  τοποθετηθεί  τέσσερις  (4)  εγκάρσιες  δοκοί  για  την  συνεργασία

καταστρώματος και διαμήκων δοκών. Η έδραση της υφιστάμενης γέφυρας γίνεται στα δύο

παλαιά  λιδοδμητα  ακρόβαθρα  και  σε  ένα  μεσαίο  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  που

προφανώς κατασκευάσθηκε ταυτόχρονα με την νέα γέφυρα.

Όσον αφορά την παθολογία της υφιστάμενης πεζογέφυρας αναφέρονται: 

- Εκτεταμένες αποφλοιώσεις, εκτινάξεις σκυροδέματος στους δοκούς καταστρώματος

με  αποκάλυψη  οπλισμών  και  οξειδώσεις.  Προφανώς  η  ενανθράκωση  του

σκυροδέματος είναι σε βάθος που επηρεάζει τους κύριους διαμήκεις οπλισμούς 

- Αποδομήσεις, τοπικές καθαιρέσεις, αποστάσεις λιθοσωμάτων στα δύο ακρόβαθρα

με καταγραφή ρωγμών διάσπαρτων στο συνδετικό κονίαμα. 

- Χαμηλής  ποιότητας  σκυροδέτηση  του  μεσόβαθρου  με  εμφανή  τα  στάδια

σκυροδέτησης, μη καλή συμπύκνωση και μεγάλο πορώδες στο αρχικό τμήμα του

μεσόβαθρου 
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- Τέλος άγνωστη η κατάσταση θεμελίων (μεσοβάθρου και ακροβάθρων)

Σημειώνεται  ότι  τα  ακρόβαθρα  έχουν  σημαντικό  ύψος  και  δέχονται  σημαντικές

γεωστατικές πιέσεις που αυξάνονται λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών.

Στην  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  καθολική  καθαίρεση  της  υφιστάμενης

πεζογέφυρας  (καταστρώματος,  ακροβάθρων,  μεσοβάθρου,  τοίχων  αντιστήριξης  και

θεμελίων )

Στη θέση της θα κατασκευασθεί νέα πεζογέφυρα δίτοξη με δύο συμμετρικά ημικυκλικά

ανοίγματα  ελεύθερης  υδραυλικής  διατομής  διαμέτρου  D=10.00μ.  Η  τελική

μορφολογική και αισθητική μορφή της πεζογέφυρας θα είναι όσο το δυνατό πιστότερη

προς την αρχική γέφυρα της Μαρούγκαινας.

Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται ειδικότερα τα παρακάτω έργα:

 Ανακατασκευή του συνόλου της πεζογέφυρας, φορέας και βάθρα.

 Διαμόρφωση  της  κοίτης  του  ποταμού  ανάντη  και  κατάντη  κατά  8.00μ.  από  τον

άξονα της γέφυρας 

 Συμπληρωματικά έργα τοίχων αντιστήριξης, στηθαίων, πτερυγοτοίχων κλπ.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ

1. Εργασίες για την επισκευή βλαβών  

Οι βλάβες που παρατηρούνται στις οδογέφυρες εμφανίζονται κυρίως στους φορείς και

στα οδοστρώματα. Στις πεζογέφυρες οι βλάβες εντοπίζονται  στους φορείς αλλά και στα

βάθρα τους. 

 Στις οδογέφυρες οι βλάβες των φορέων εμφανίζονται πλησίον των θέσεων απορροής

ομβρίων, κι  αυτό διότι έχουν καταστραφεί οι σωλήνες απορροής με αποτέλεσμα τη

συνεχή  διαβροχή  του  σκυροδέματος,  καθώς  και  στα  κούτελα  των  πλακών  και  των

πεζοδρομίων. Επιπλέον βλάβες υπάρχουν στους αρμούς και τα οδοστρώματα. 

 Στις πεζογέφυρες οι βλάβες των φορέων αλλά και των βάθρων είναι εκτεταμένες και

οφείλονται στη χρόνια επαφή τους με το υγρό περιβάλλον αλλά και με το νερό αυτό

καθ’  αυτό.  Ένας  επιπλέον  λόγος  που  συντελεί  στην  εμφάνιση  των  φθορών είναι  η

παλαιότητά τους δεδομένου ότι από τη στιγμή της κατασκευής τους και μέχρι σήμερα

δεν έγινε καμία προσπάθεια επισκευής.

 Σε κάποιες  οδογέφυρες και  τις  παλαιές πεζογέφυρες υπάρχει  πρόβλημα ασφάλειας

των πεζών λόγω των παλαιών και χαμηλών κιγκλιδωμάτων.

Για  την  επισκευή  των  προαναφερθεισών  βλαβών  και  παρεμβάσεων  απαιτούνται  οι

κάτωθι εργασίες: 

 Τοποθέτηση ικριωμάτων 

Για τις απαιτούμενες επισκευές είναι αναγκαία η κατασκευή ικριωμάτων δεδομένου ότι

οι  φορείς  είναι  σε  ύψος  τριών  και  πλέον  μέτρων  από  την  κοίτη  του  ποταμού  με

αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η προσέγγισή τους με άλλο τρόπο. 

 Υδροβολή επιφανειών από σκυρόδεμα

Για  τον  καθαρισμό  από  υγρασίες,  εξανθήσεις,  αποφλοιώσεις  του  σκυροδέματος

απαιτείται  η  χρήση  υδροβολής  έως  το  υγιές  στρώμα  αυτού.  Θα  γίνει  επισταμένη

υδροβολή όπου απαιτείται, στους φορείς αλλά και στα βάθρα των γεφυρών.
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 Αλλαγή σωλήνων απορροής ομβρίων των οδογεφυρών

Θα  αφαιρεθούν  οι  υπάρχοντες  κατεστραμμένοι  ή  φθαρμένοι  αγωγοί  αποχέτευσης

ομβρίων και θα τοποθετηθούν νέοι. Εάν οι αγωγοί αυτοί είναι πάνω από την κοίτη του

ποταμού η απορροή θα γίνει ελεύθερα προς το ποτάμι. Εάν οι αγωγοί είναι άνωθεν

των  μπαγκίνων  τότε  θα  συνδεθούν  σε  οριζόντιους  αγωγούς  και  τα  όμβρια  θα

οδηγηθούν μέσω αυτών αλλά και κατακόρυφων δίπλα στα ακρόβαθρα και από εκεί

εντός της κοίτης.

 Επισκευές βλαβών σκυροδεμάτων – οπλισμών

Μετά την υδροβολή θα ακολουθήσει καθαρισμός των διαβρωμένων οπλισμών, όπου

είναι εμφανείς, με συρματόβουρτσα, η επίστρωση των οπλισμών με αντιδιαβρωτικό

υλικό και η επισκευή των σκυροδεμάτων με επισκευαστικά κονιάματα.

Όλες οι προαναφερθείσες επισκευές αφορούν σε όλες τις γέφυρες του παρόντος έργου

πλην των γεφυρών οδού Αρριανού και Βουβής, οι οποίες κατασκευάστηκαν μόλις το

2001 και της γέφυρας Κιτριλάκη η οποία θα ανακατασκευαστεί πλήρως.

 Επισκευές οδοστρωμάτων – αρμών σε οδογέφυρες

Λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου και της παλαιότητάς τους παρατηρούνται μεγάλες

φθορές ή και καταστροφές των αρμών και των οδοστρωμάτων στις παλιές οδογέφυρες.

Θα  αφαιρεθούν  οι  υπάρχοντες  αρμοί  και  θα  αφαιρεθεί  με  φρέζα  η  επιφανειακή

στρώση  του  ασφαλτοτάπητα  σε  βάθος  3  –  4  εκατοστών.  Στη  συνέχεια  θα

κατασκευαστεί  νέα  στρώση  ασφαλτοτάπητα  και  θα  αντικατασταθούν  οι  αρμοί.

Επιπλέον θα επισκευαστούν ή ανακατασκευαστούν οι αρμοί των πεζοδρομίων όπου

είναι απαραίτητο.

Όλες οι επεμβάσεις θα γίνουν με προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και όδευση

των  προϊόντων  καθαιρέσεων  στοχευμένα,  σε  προσβάσιμο  χώρο  αποθήκευσης  και

αποκομιδής.

2. Εργασίες αισθητικής αναβάθμισης  

Για την αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της ασφάλειας των γεφυρών απαιτούνται οι

κάτωθι εργασίες: 

 Κατασκευή επιστρώσεων στις πεζογέφυρες και στα πεζοδρόμια οδογεφυρών. 

Μετά  τον  καθαρισμό  των  φορέων  και  επομένως  και  των  καταστρωμάτων  των

πεζογεφυρών απαιτείται η προστασία τους αλλά και η αισθητική τους αναβάθμιση. Ένα

επιπλέον ζητούμενο είναι  η  δημιουργία αντιολισθητικού δαπέδου,  οπότε ως τελική

επίστρωση  θα  έχουμε  «χτενιστό»  έγχρωμο  βιομηχανικό  δάπεδο,  από  ελαφρά

οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 εκατοστών ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες

προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,

σύμφωνα με την μελέτη. 
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 Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων – καθαρισμός / βαφή κιγκλιδωμάτων

Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων θα γίνει μόνο στις πεζογέφυρες Αγ. Κωνσταντίνου και

Πήχτου  καθώς  και  στην  οδογέφυρα  Γκίκα.  Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  θα  γίνει  μόνο

καθαρισμός και επαναχρωματισμός των κιγκλιδωμάτων τους.

 Τοποθέτηση επικάλυψης από λαμαρίνα

Λόγω της ύπαρξης αγωγών Ο.Κ.Ω. στους φορείς γεφυρών θα γίνουν κατασκευές από

έγχρωμη λαμαρίνα εξωτερικά και παραπλεύρως του φορέα, οι οποίες θα καλύπτουν

τους αγωγούς. Οι εν λόγω κατασκευές θα  στηρίζονται στους φορείς και θα γίνουν με

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση και η αλλαγή των αγωγών.

Η  συγκεκριμένη  παρέμβαση  θα  γίνει  στις  οδογέφυρες  και  πεζογέφυρες  όπου  δεν

μπορούν  να  αφαιρεθούν  ή  καταργηθούν  αγωγοί  (ενδεικτικά  οδογέφυρες  Γκίκα  και

Παλαιού ΚΤΕΛ καθώς και τις πεζογέφυρες Αγ. Κωνσταντίνου και Πήχτου).

 Τοποθέτηση φωτισμού.

Οι προαναφερθείσες κατασκευές από γαλβανισμένη έγχρωμη λαμαρίνα θα φωτιστούν

μέσω  φωτιστικών  κατάλληλα  τοποθετημένων  ώστε  οι  γέφυρες  να  αναδεικνύονται

ακόμη και τη νύχτα. Στύλοι φωτισμού θα τοποθετηθούν, όπου αυτό είναι εφικτό και

απαιτείται, σε κατάλληλα σημεία των γεφυρών.

 Τοποθέτηση ανθοδόχων

Στις πεζογέφυρες Αγ. Κωνσταντίνου και Πήχτου καθώς και στις οδογέφυρες Γκίκα και

Παλαιού ΚΤΕΛ,  και  εκτός  των  καταστρωμάτων  τους  θα  τοποθετηθούν  ανθοδόχοι  –

ζαρντινιέρες.  Επιπλέον στην πεζογέφυρα Πελέκη όπου η απρόσκοπτη διέλευση των

πεζών είναι δευτερεύουσας σημασίας λόγω άμεσης γειτνίασης με την γέφυρα Βουβής,

θα  τοποθετηθούν  οι  ανθοδόχοι  επί  του  καταστρώματος  και  επιπλέον  θα

κατασκευαστεί  καθιστικό  για  την  ανάπαυση  των  διερχομένων.  Ζαρντινιέρες  θα

τοποθετηθούν και  στα κιγκλιδώματα της  γέφυρας Γούρνας λόγω του χαμηλού τους

ύψους  καθώς  και  σε  επιλεγμένες  θέσεις  στα  κιγκλιδώματα  όλων  των  υπολοίπων

πεζογεφυρών και οδογεφυρών.

 Χρωματισμοί γεφυρών.

Οι  γέφυρες  του  κέντρου  της  πόλεως  θα  χρωματιστούν  και  θα  γίνουν  Graffities  σε

κάποια  ακρόβαθρα.   Όλες  οι  εμφανείς  επιφάνειες  των  γεφυρών  θα  έχουν  τελική

αντιβανδαλιστική επίστρωση για προστασία από βανδαλισμούς.

 Τοποθέτηση καθιστικών 

Για την ανάπαυση των επισκεπτών, θα τοποθετηθούν δίπλα στην κοίτη του ποταμού ή

χαμηλά στο πρανές αυτού, καθιστικά από σκυρόδεμα σε μορφή βότσαλου τύπου ΖΕΝ

(δύο θέσεων) με επίπεδη επιφάνεια στο κάθισμα και στην έδραση, συνολικού μήκους

1300  mm,  διαμέτρου/πλάτους  καθίσματος  650  mm  και  ύψους  410  mm

προκατασκευασμένο από υγρό σκυρόδεμα ειδικού τύπου .
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3. Αυτόματη ενόργανη παρακολούθηση των γεφυρών.  

H αυτόματη ενόργανη παρακολούθηση των γεφυρών και η εγκατάσταση των σχετικών

μετρητών και οργάνων θα εξασφαλίσει την αδιάκοπη λήψη δεδομένων που αφορούν στην

εποπτεία  των  κατασκευών  έναντι  οριακής  κατάστασης  λειτουργικότητας  αλλα  κυρίως

έναντι στατικής επάρκειας και οριακής κατάστασης αστοχίας δεδομένης της κατάστασης

πεδίου στην οποία βρίσκονται. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται μετρήσεις:

- Παραμορφώσεων και μετατοπίσεων 

- Tάσεωνάσεων

- Δονήσεων

- Θερμοκρασιακών μεταβολών 

Θα εγκατασταθεί επίσης μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή λύση παρακολούθησης των

δεδομένων και  πλατφόρμα  λογισμικού,  που  σε  πραγματικό  χρόνο  θα λαμβάνει  και  θα

διαχειρίζεται  τα δεδομένα καταγραφής και  που θα μπορεί  να συσχετίζει  δεδομένα από

τους δομικούς, γεωτεχνικούς και  γεωδαιτικούς αισθητήρες και μετρητές.

Το σύστημα αυτόματης ενόργανης παρακολούθησης γεφυρών θα τοποθετηθεί για την

παρακολούθηση της γέφυρας Γκίκα, η οποία παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα . Για

την  εγκατάσταση  θα  κατασκευαστούν  4  βάσεις  εκ  σκυροδέματος  1  σε  κάθε  όχθη  –

μπαγκίνα,  ανάντι  και  κατάντι  της  γέφυρας  Γκίκα  για  την  τοποθέτηση  αυτόματου

ρομποτικού θεοδόλιχου. Επιπλέον θα τοποθετηθούν επί της γέφυρας:

- 1 Μετρητής διάβρωσης οπλισμού (corrosionsensor) στο κατάστρωμα

- 4 Μετρητές κλίσης (tiltmeters) 

- 4 Μετρητές ανοίγματος αρμών (jointopeningmeters)

- 2  μετρητές  ρωγμής  (crack  meters)  στην  εμφανή  ρηγμάτωση  στην  νοτιοδυτική

αντιστήριξη 

- 9 μετρητές τασικής παραμόρφωσης (straingauge) σε ράβδους οπλισμού, 

- 1  μετρητής  (υπερήχων)  διάβρωσης  πυθμένα  (scourmonitoringsensor)  σε  ένα

μεσόβαθρο 

- 1 επιταχυνσιογράφος (accelerometers, triaxial)

- 1 αυτόματος ρομποτικος θεοδόλιχος (automatictotalstation)

- 34 οπτικά πρίσματα μετατοπίσεων (opticalprisms)

4. Τοιχογραφίες /murals/graffiti και τρισδιάστατη απεικόνιση των έργων  

Τα τελευταία χρόνια ,οι τοιχογραφίες/murals/graffiti έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως

ως  μια  μορφή  μοντέρνας  τέχνης  άμεσα  συνδεδεμένη  με  την  αστική  κουλτούρα  και

αποτελούν βασικά έργα καλλιτεχνικής αναβάθμισης περιοχών τα οποία αναδεικνύουν την

χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής.  Η μελέτη αφορά στην καλλιτεχνική διαμόρφωση

στις παρακάτω επτά (7) βάσεις γεφυρών της πόλης των Τρικάλων:. 

 Γέφυρα οδού Καρδίτσης

 Γέφυρα οδού Αρριανού

 Πεζογέφυρα Αγ.Κωνσταντίνου

 Γέφυρα Γκίκα

 Γέφυρα ΚΤΕΛ

 Γέφυρα Μαιευτηρίου
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 Τοίχος αντιστήριξης παραπλεύρως του ποταμού στη γέφυρα Κοραή ή  Γούρνας

Η θεματολογία των τοιχογραφιών για κάθε γέφυρα στην οποία θα υπάρξει επέμβαση,

θα  ποικίλλει  ,  με  βασικό  όμως  θεματικό  άξονα,  την  χλωρίδα  και  την  πανίδα  που

εντοπίζεται στον Νομό Τρικάλων. Θα πραγματοποιηθούν με γνώμονα το γεγονός ότι τα

Τρίκαλα εστιάζουν στην οικολογία και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα κλιματικής

αλλαγής, γι' αυτό το λόγο τα υλικά και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο

θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Βασικό μέλημα, είναι οι τοιχογραφίες να περνούν

μηνύματα σχετικά με την οικολογία, την προστασία του περιβάλλοντος με στόχο την

ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Μετά  το  πέρας  της  δημιουργίας  των  τοιχογραφιών  στις  βάσεις  των  γεφυρών,

προτείνεται  η τρισδιάστατη απεικόνιση των έργων και η σύνδεση τους με ένα ψηφιακό

δίδυμο(digital twin) των τοποθεσιών σε virtual περιβάλλον.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε Η/Υ ή κινητό τηλέφωνο

αλλά και με την χρήση VR γυαλιών τα οποία προσφέρουν μια πολύ πιο ρεαλιστική εμπειρία

(immersive experience).

Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθούν στο virtual περιβάλλον που θα δημιουργηθεί ορισμένα

σημεία  -κλειδιά  (key-points)  τα  οποία  θα  είναι  διαδραστικά  ,  θα  μπορεί  δηλαδή  ο

περιηγητής  να  αλληλεπιδράσει  μαζί  τους  και  να  διαβάσει  την  θεματολογία  και

πληροφορίες σχετικά με το έργο τέχνης στις βάσεις των γεφυρών και να πληροφορηθεί

σχετικά με τη θεματολογία των τοιχογραφιών .

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα

άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και  στα συμβατικά τεύχη της μελέτης,  τις  ισχύουσες

πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών

και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Οι συντάξασες : Καλλιόπη Κοτσίρα
Πολ. Μηχ/κος-Συγκ/λόγος

Μεταξία Νικολαρέα
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη 
Τ.Μ.Κ. :

Ευφροσύνη Μπράκη
Αγρ.-Τοπ. Μηχ/κος 

                                                                                                    Μ.Ε.Δ.  
                                                                                                   H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 

  

ΜΕΛΕΤΗ : ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ, 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ 

ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.  

Α.Μ.:   11/2022 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αυτόματη ενόργανη παρακολούθηση των γεφυρών 

 

1. Εισαγωγή - Σκοπός 

H αυτόματη ενόργανη παρακολούθηση των γεφυρών Γκίκα και Κιτριλάκη και η εγκατάσταση των 

σχετικών μετρητών και οργάνων θα εξασφαλίσει την αδιάκοπη λήψη δεδομένων που αφορούν 

στην εποπτεία των δύο αυτών κατασκευών έναντι οριακής κατάστασης λειτουργικότητας αλλα 

κυρίως έναντι στατικής επάρκειας και οριακής κατάστασης αστοχίας δεδομένης της κατάστασης 

πεδίου στην οποία βρίσκονται. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται μετρήσεις: 

- Παραμορφώσεων και μετατοπίσεων  

- Tάσεων 

- Δονήσεων 

- Θερμοκρασιακών μεταβολών  

Δεν θα λαμβάνονται μετρήσεις που αφορούν σε λοιπές περιβαλλοντικές μεταβολές και επιδράσεις 

δεδομένου ότι αυτές καλύπτονται επαρκώς από υφιστάμενους μετρητές του Δήμου Τρικκαίων.  

Θα εγκατασταθεί επίσης μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή λύση παρακολούθησης των δεδομένων 

και πλατφόρμα λογισμικού,  που σε πραγματικό χρόνο θα λαμβάνει και θα διαχειρίζεται τα 

δεδομένα καταγραφής και που θα μπορεί να συσχετίζει δεδομένα από τους δομικούς, 

γεωτεχνικούς και  γεωδαιτικούς αισθητήρες και μετρητές. 

Τονίζεται ότι στην παρούσα έκθεση και τεχνική προσφορά, δεν προβλέπεται να γίνει διασύνδεση 

της ανωτέρω αναφερθείσας πλατφόρμας λογισμικού με τους υφιστάμενους μετρητές του Δήμου 

Τρικκαίων. 

Επιπλέον των οργάνων και μετρητών που θα εγκατασταθούν και για λόγους επιβεβαίωσης των 

μετρήσεων και πληρέστερης εικόνας της συμπεριφοράς των προς παρακολούθηση δυο γεφυρών, 

προτείνεται να γίνεται περιοδική (ανα έτος) καταγραφή και αποτύπωση των εν δυνάμει 

προβληματικών περιοχών και της ολότητας των δυο γεφυρών με τη χρήση LiDAR scanner σε point 

cloud και με τη χρήση UAV (drone) σε τρισδιάστατη φωτογραφία μέσω φωτογραμμετρίας.  Η χρήση 

του LiDAR θα χρησιμοποιηθεί ειδικά για τον έλεγχο σχετικών μετατοπίσεων και αποδιαργάνωσης 

της λιθοδομής των ακροβάθρων της γέφυρας Κιτριλάκη. 

 



2. Όργανα που θα εγκατασταθούν 

Προτείνεται να εγκατασταθούν τα παρακάτω όργανα: 

- Μετρητές διάβρωσης οπλισμού (corossion sensors) 

- Μετρητές κλίσης (tilt meters) 

- Μετρητές ανοίγματος αρμών (joint opening meters) 

- Μετρητές ρωγμών (crack meters) 

- Μετρητές τασικής παραμόρφωσης (strain gauge) σε ράβδους οπλισμού   

- Μετρητές (υπερήχων) διάβρωσης πυθμένα (scour monitoring sensor) 

- Επιταχυνσιογράφοι (accelerometers, triaxial) 

- Αυτόματος ρομποτικός θεοδόλιχος (automatic total station) 

- Οπτικά πρίσματα (optical prisms) 

 

3. Επανατοποθέτηση οργάνων  

Τα όργανα που θα εγκατασταθούν πριν τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, θα 

επανατοποθετηθούν στις προηγούμενες θέσεις τους, όσο το δυνατόν ακριβέστερα και όπου είναι 

πρακτικά εφικτό. Για κάθε ένα όργανο που θα επανεγκατασταθεί, θα ‘μηδενιστούν’ οι μετρήσεις 

στη βάση δεδομένων ενώ στα σχετικά διαγράμματα θα υπάρχουν οι προηγούμενες μετρήσεις και 

το ‘νεκρό’ διάστημα των εργασιών συντήρησης.  

Τονίζεται ότι στην παρούσα τεχνική έκθεση και προσφορά δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος 

καθαίρεσης, επανατοποθέτησης και επαναπρογραμματισμού των οργάνων και της βάσης 

δεδομένων, πριν και μετά τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. 

4. Πλατφόρμα/Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων  

Όπως τονίστηκε στην εισαγωγή, θα εγκατασταθεί η ολοκληρωμένη διαδικτυακή λύση 

παρακολούθησης των δεδομένων και πλατφόρμα λογισμικού, η οποία σε πραγματικό χρόνο θα 

λαμβάνει και θα διαχειρίζεται τα δεδομένα καταγραφής και θα μπορεί να συσχετίζει δεδομένα από 

τους δομικούς, γεωτεχνικούς και  γεωδαιτικούς αισθητήρες και μετρητές.  

Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες παρακολούθησης δεδομένων και συγκεκριμένες απαιτήσεις, 

δύναται να προσαρμοστεί ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων καταγραφής. Μερικά από τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά του λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων είναι:  

- Εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα οργάνων. Τα δεδομένα παρουσιάζονται τόσο σε 

γραφική όσο και σε αριθμητική μορφή (βλέπε Εικόνα 1) 

- Τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο σε ταμπλέτες και smartphones 

- Πρόσβαση σε διαφορετικούς αισθητήρες σε μία οθόνη 

- Συνδυασμένα διαγράμματα σε μία έκθεση  

- Δημιουργία διαγραμμάτων από οποιονδήποτε συνδυασμό παραμέτρων & χρονικής 

περιόδου.  

- Πολλοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες σε διαφορετικές τοποθεσίες μπορούν να αλληλεπιδρούν 

ταυτόχρονα με το λογισμικό για να βλέπουν οποιαδήποτε δεδομένα/αλλαγές σε 

πραγματικό χρόνο, διαγράμματα ή αναφορές 

- Άμεσες ειδοποιήσεις μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό 

- Απεικόνιση θέσης οργάνων σε κάτοψη (google maps ή satellite) και όψη (φωτογραφία)  



- Χαμηλό λειτουργικό κόστος και φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία για την καθημερινή 

λειτουργία 

 

Εικόνα 1 Παράδειγμα παρουσίασης δεδομένων καταγραφής  

5. Αποτύπωση με χρήση LiDAR scanner και UAV/Drone  

Επιπλέον των οργάνων και μετρητών που θα εγκατασταθούν και για λόγους επιβεβαίωσης των 

μετρήσεων και πληρέστερης εικόνας της συμπεριφοράς των προς παρακολούθηση κατασκευών, 

προτείνεται να γίνεται περιοδική (ανα έτος) καταγραφή και αποτύπωση των εν δυνάμει 

προβληματικών περιοχών ή της ολότητας των δυο γεφυρών με τη χρήση LiDAR scanner σε point 

cloud και με τη χρήση UAV (drone) σε τρισδιάστατη φωτογραφία μέσω φωτογραμμετρίας.  Η χρήση 

του LiDAR θα χρησιμοποιηθεί ειδικά για τον έλεγχο σχετικών μετατοπίσεων και αποδιαργάνωσης 

της λιθοδομής των ακροβάθρων της γέφυρας Κιτριλάκη. 

- Τα δεδομένα του point cloud θα αναλύονται σε ειδικό λογισμικό (https://www.opsis-

scan.com/ )και θα εξάγονται: 

o Χάρτες πλήρους επιφανειακής παραμόρφωσης 

o Γραφήματα χρόνου-μετατόπισης 

o Χρονική αναπαράσταση των χαρτών παραμόρφωσης 

o Προσαρμοσμένη ειδοποίηση, συναγερμός και επίπεδο δράσης ανά πρότυπο 



- Τα δεδομένα της φωτογραμμετρίας θα αναλύονται επίσης πιλοτικά σε ειδικό προς εξέλιξη 

λογισμικό για την αυτόματη αναγνώριση ελαττωμάτων και την χρονική μεταβολή τους.  

 

6. Ποσότητες οργάνων και μετρητών 

Ο τύπος και ο αριθμός των οργάνων γέφυρα Γκίκα (και οι ενδεικτικές θέσεις τοποθέτησής τους) 

καθώς και οι συνολικές ποσότητες παρουσιάζονται παρακάτω: 

- 1 Μετρητής διάβρωσης οπλισμού (corrosion sensor) στο κατάστρωμα 

- 4 Μετρητές κλίσης (tilt meters) (βλέπε Εικόνα 2)  

o 1 στην όψη κάθε ακρόβαθρου 

o 1 σε κάθε μεσόβαθρο (στην όψη προς την ακτή του ποταμού για εύκολη 

εγκατάσταση) 

o Θα τοποθετηθούν στην κορυφή των βάθρων για προστασία έναντι πλημμυρικών 

φαινομένων  

- 4 Μετρητές ανοίγματος αρμών (joint opening meters) (βλέπε Εικόνα 2) 

o 2 ανα όψη στους αρμούς των άκρων των αμφιέρειστων φατνωμάτων στα 

ακρόβαθρα και μεσόβαθρα, πεσσοειδώς τοποθετημένοι 

- 2 μετρητές ρωγμής (crack meters) στην εμφανή ρηγμάτωση στην νοτιοδυτική αντιστήριξη 

(βλέπε Εικόνα 3) 

- 9 μετρητές τασικής παραμόρφωσης (strain gauge) σε ράβδους οπλισμού, στις ενδεικτικές 

θέσεις που φαίνονται στην Εικόνα 4 

o Οι μετρητές αυτοί να διατηρηθούν και μετά την επισκευή εγκιβωτισμένοι στο 

σκυρόδεμα της επέμβασης/αποκατάστασης 

o Αν γίνει καθαίρεση και αντικατάσταση των φατνωμάτων, θα τοποθετηθούν νέοι 

αισθητήρες στις προκαθορισμένες θέσεις (το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης 

των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα τεχνική προσφορά) 

- 1 μετρητής (υπερήχων) διάβρωσης πυθμένα (scour monitoring sensor) σε ένα μεσόβαθρο  

- 1 επιταχυνσιογράφος (accelerometers, triaxial)  

- 1 αυτόματος ρομποτικος θεοδόλιχος (automatic total station) (βλέπε Εικόνα 6) 

o Θα κατασκευαστούν 4 βάσεις έδρασης, 1 σε κάθε όχθη ανάντι και κατάντι της 

γέφυρας 

o Οι μετρήσεις θα λαμβάνονται ημι-αυτόματα, ήτοι ο ρομποτικός θεοδόλιχος θα 

τοποθετείται ανα θέση σε περιοδικά χρονικά διαστήματα που θα προσδιοριστούν 

και θα γίνεται αυτόματη μεταφορά δεδομένων στην πλατφόρμα διαχείρισης των 

δεδομένων  

o Προτείνεται η ημι-αυτόματη λύση δεδομένου του αυξημένου κόστους του οργάνου 

καθώς και της αυξημένης πιθανότητας πρόκλησης φθορών, ζημιών και 

βανδαλισμού του 

- 34 οπτικά πρίσματα μετατοπίσεων (optical prisms) (βλέπε Εικόνα 7) 

o 6 σε κάθε φάτνωμα  

 2 κατά μήκος της άρθρωσης σε κάθε πλευρά (στις άκρες) και 2 στη μέση 

του εκάστοτε φατνώματος 

o 3 σε κάθε μεσόβαθρο  

 1 στην ανάντι και κατάντι πλευρά  

 1 στην διαμήκη πλευρά (από τη μεριά της όχθης για εύκολη εγκατάσταση)  

o 2 σε κάθε ακρόβαθρο στην άνω στάθμη στις άκρες ακροβάθρου 

o 1 σε κάθε πτερυγότοιχο  

 2 επιπλέον εκατέρωθεν της ρωγμής στη νοτιοδυτική αντιστήριξη  



 

  

 

Εικόνα 2 Τοποθέτηση μετρητών ανοίγματος αρμών (joint meter, κόκκινο) και μετρητών κλίσης (tilt meter, μπλέ)  

 

Εικόνα 3 Τοποθέτηση μετρητών ρωγμής (crack meter, μώβ) στο άνω και κάτω μέρος της ρωγμής στη νοτιοδυτική 
αντιστήριξη 



 

Εικόνα 4 Μετρητές τασικής παραμόρφωσης (strain gauge, κίτρινο), σε ράβδους οπλισμού στο κάτω μέρος του 
καταστρώματος. 



 

Εικόνα 5 Εμφανής ρωγμή στο νοτιοδυτικό ακρόβαθρο   

 

 

Εικόνα 6 Αυτόματος ρομποτικός θεοδόλιχος (automatic total station) 

 



 

Εικόνα 7 Οπτικά πρίσματα (optical prisms, κόκκινο) 

 

Οι συντάξασες : 

 

Καλλιόπη Κοτσίρα 

Πολ. Μηχ/κος-Συγκ/λόγος 

Μεταξία Νικολαρέα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Η Προϊσταμένη 

Τ.Μ.Κ. : 

Παναγιώτα Μάντζαρη  

Αγρ.-Τοπ. Μηχ/κος  

 

                                                                                                    Μ.Ε.Δ.   
                                                                                                     H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ. 
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ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑΙΝΑΣ ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γενικά ιστορικά στοιχεία – Υφισταμένη κατάσταση 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την μελέτη ανακατασκευής της πεζογέφυρας 
Κιτριλάκη ( πρώην Μαρούγκαινας) στον ποταμό Ληθαίο στην πόλη των Τρικάλων. 

Η πεζογέφυρα γεφυρώνει  τις δύο κοίτες του ποταμού Ληθαίου στην προέκταση της οδού 
Βασ Όλγας και ενώνει την οδό Όθωνος με την πλατεία Κιτριλάκη ( η οποία πρόκειται να 
ανακατασκευασθεί ). 

Το πέτρινο γεφύρι της Μαρούγκαινας κτισμένο πιθανά μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα 
καταστράφηκε το 1941 μετά από σφοδρό βομβαρδισμό. 

Η υφιστάμενη πεζογέφυρα που έγινε σε αντικατάσταση της παλιάς πέτρινης , αποτελείται 
από φορέα οπλισμένου σκυροδέματος με δύο ασύμμετρα ανοίγματα  και συνολικό μήκος 
33.40 μέτρα(15,70=17,70μ). Το κάθε αμφιέρειστο  άνοιγμα της πεζογέφυρας συντίθεται 
από δύο διαμήκεις δοκούς ύψους 1,40 μ και πλάκα οδοστρώματος μέσου πάχους 20 εκ. 

Η πρόσβαση στην υφιστάμενη γέφυρα προς την πλευρά της πλατείας γίνεται με κλίμακα 
πλάτους 3μ με την οποία γεφυρώνεται και η σημερινή υψομετρική διαφορά του 
οδοστρώματος της γέφυρας με το επίπεδο της πλατείας Κιτριλάκη. 

Τα ακρόβαθρά της ( ένθεν και εκείθεν στις δύο όχθες είναι κατασκευασμένα από λιθοδομή 
από τοπική πέτρα). 

Η γέφυρα είναι διαστρωμένη με κυβόλιθους βιομηχανικού τύπου διαστάσεων 10χ10 σε 
γκρι χρώμα. Η γέφυρα λειτουργεί ως πεζογέφυρα και δεν υπάρχει δυνατότητα 
χρησιμοποίησής της  από άτομα με κινητικές δυσκολίες ( ΑΜΕΑ). 

Στις δύο μεγάλες επιμήκεις πλευρές της προς το ποτάμι υπάρχει προστατευτικό μεταλλικό 
κιγκλίδωμα ύψους 1,0μ  

 

2. Εντολή ανάθεσης  

Η εντολή για την εκπόνηση της μελέτης μας δόθηκε  από τον σύλλογο με την ονομασία 
‘Σύλλογος Τρικαλινών Πολιτών ‘ Πέτρινο γεφύρι  Μαρούγκαινας’ , με την σύμφωνη γνώμη 
του Δημάρχου Τρικάλων και της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου. 

Η πρόθεση του Συλλόγου όπως αυτή μας εκφράσθηκε από τον Πρόεδρο του  κύριο 
Τσαγκούλη Κυριάκο ,ήταν η αναβίωση του προϋπάρχοντάς  πέτρινου  γεφυριού. Μοναδικό 
στοιχείο για τον σχεδιασμό και την μελέτη ήταν δύο  φωτογραφίες  αρχείου του πέτρινου 
γεφυριού πριν την κατεδάφισή του, οι οποίες  μας δόθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, 
καθώς και οι προφορικές πληροφορίες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συλλόγου. 

Η πρώτη φωτογραφία περιλαμβάνεται σε έκδοση με τίτλο ‘Οι ανατολικοί παραπόταμοι του 
Πηνειού στο νομό Τρικάλων’ του συγγραφέα Νεκτάριου Κατσόγιαννου  –εκδόσεις ‘τύποις ‘, 
και η δεύτερη σε μπροσούρα του Συλλόγου Τρικαλινών Πολιτών ‘ Πέτρινο Γεφύρι 
Μαρούγκαινας ‘. 

.  
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Στην κοίτη του ποταμού έχει κατασκευασθεί τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 25 
εκ. και ύψους 1,5 μ( για την διευθέτηση της ροής του ποταμού) 

3. Παθολογία της κατασκευής της υπάρχουσας γέφυρας 

Η κατάσταση του φέροντα οργανισμού της γέφυρας από  οπλισμένο σκυροδέμα 
παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα , ( αποκολλήσεις τμημάτων σκυροδέματος , αποκάλυψη 
σιδηρού οπλισμού και διάβρωση- οξείδωση τμημάτων αυτού κλπ) , οι οποίες αναλύονται 
λεπτομερώς στη  τεχνική περιγραφή της στατικής μελέτης. 

Ως εκ τούτου προτείνεται η συνολική καθαίρεσή  της  της και η ανακατασκευή της στην ίδια 
ακριβώς θέση και με τα ίδια γεωμετρικά δεδομένα ( πλάτος και μήκος ). 

4. Πρόταση αναβίωσης του παλιού πέτρινου  γεφυριού. 

Συνεκτιμώντας τις προθέσεις του αναθέτοντος συλλόγου με την σύμφωνη γνώμη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και σε συνδυασμό με την γειτνίαση της γέφυρας με την εξαιρετικά 
αξιόλογη μορφολογικά και κατασκευαστικά επίσης παλιά μεταλλική γέφυρα , η οποία 
κατασκευάσθηκε από Γαλλική κατασκευαστική εταιρεία, προτείνουμε η νέα πεζογέφυρα να 
παραπέμπει μορφολογικά στο προϋπάρχουν πέτρινο γεφύρι. 

Η πρόταση της αναβίωσης έχει  την λογική της συνύπαρξης  των  δύο διαφορετικών  
ιστορικών  χρονικών  περιόδων  μέσω της διαφορετικής , κατασκευαστικά και μορφολογικά 
τεχνολογίας   των δύο ιστορικών γεφυρών της περιοχής ,της μεταλλικής και της πέτρινης , οι 
οποίες αναδεικνύουν  και την ιστορική διαστρωμάτωση την οποία έχουν ανάγκη όλες οι 
Ελληνικές πόλεις . 

Η αρχιτεκτονική πρόταση σε συνεργασία με τους μελετητές πολιτικούς μηχανικούς με βάση 
κυρίως τα γεωμετρικά δεδομένα και την αρχική μορφολογία του πέτρινου γεφυριού, 
προτείνει την κατασκευή της νέας γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα , σε μορφή 
πανομοιότυπη της προ υπάρχουσας ( με δύο συμμετρικά ημικυκλικά τόξα ελεύθερης 
υδραυλικής διατομής 10.0 μέτρων και κεντρική ανακουφιστική οπή πλάτους 1,85 μ και 
ύψους 3,25μ) . Η τελική όψη οργανώνεται με κτιστή λιθοδομή ( όχι επένδυση), κατηγορίας 
Μ5 ( ξυστή ογκολιθοδομή τύπου ξηρολιθιάς )συνολικού πάχους 20 εκ (μαζί  με το κονίαμα 
πρόσφυσης στο τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος). Η επένδυση των 3 εσωραχίων γίνεται 
επίσης με λιθοδομή τραπεζοειδούς μορφής πάχους 20 εκ για την ασφαλή στήριξη επί του 
τοξοειδούς τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Οι λιθοδομές στηρίζονται με ασφάλεια σε προεξοχή του θεμελίου των ακροβάθρων και 
μεσοβάθρων πλάτους 25 εκ χ100 εκ. 

Στην περιοχή της γέφυρας ανακατασκευάζεται στις δύο όχθες και στην θέση του 
υφισταμένου που αποξηλώνεται τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος ( διευθέτησης ροής 
κοίτης ποταμού )μήκους 10 μ ανά πλευρά( συμμετρικά από την γέφυρα ) πάχους 30 εκ,  το 
οποίο εδράζεται σε εδαφόπλακα από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους επίσης 30 εκ και 
ύψους 1,50μ. Το τοιχίο παραμένει εμφανές και διαστρώνεται από ειδικό διαφανές 
υδροαπωθητικό βερνίκι. Πριν την διάστρωση της εδαφόπλακας γίνεται εξυγίανση του 
εδάφους μέσου πάχους 30 εκ με λιθορριπή, διάστρωση γεωυφάσματος και γκρο μπετόν 
καθαριότητας πάχους 10 εκ. 
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Το συνολικό πλάτος της είναι 3,50μ με αμφίπλευρους προβόλους 50 εκ. (εγκιβωτισμός των 
ρύσεων, μονώσεων και του δαπέδου επικάλυψης συνολικού πάχους 16 εκ επιτυγχάνεται με 
την πλευρική κατασκευή στηθαίου από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 30 εκ.  

Το έργο της πεζογέφυρας είναι προσαρμοσμένο ( υψομετρικά και κατασκευαστικά )στην 
υπάρχουσα μελέτη αναδιαμόρφωσης της πλατείας  Κιτριλάκη που μας χορηγήθηκε από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικάλων. 

Στις δύο μεγάλες πλευρές της προς την κοίτη του ποταμού κατασκευάζεται προστατευτικό 
κιγκλίδωμα από κατακόρυφες μασίφ διατομές σιδήρου ( 20χ20), συνδυασμένες με 2 
οριζόντια ( επάνω και κάτω)επίσης διατομής 20χ20. Ανά 1,50 μέτρα κατακόρυφες κολώνες 
50χ50 επίσης από μασίφ μεταλλικές διατομές στηρίζουν το κιγκλίδωμα στο στηθαίο 
οπλισμένου σκυροδέματος των δύο επιμήκων πλευρών της γέφυρας . Στην επίστεψη του 
κιγκλιδώματος τοποθετείται λάμα 60χ10 χιλ και επί αυτής βιδώνεται η καμπύλη μεταλλική 
κουπαστή 80χ40  ( βλέπε κατασκευαστική λεπτομέρεια μελ εφαρμ.). Το κιγκλίδωμα 
βάφεται με ειδική βαφή με ρινίσματα σιδήρου ( για αντοχή στην υγρασία) της εταιρείας 
Τσαντίλη, αφού προηγούμενα διαστρωθεί με αστάρι τύπου της ίδιας εταιρείας. 

Ως τελικό δάπεδο για την πεζογέφυρα προτείνεται κυβόλιθος διαστάσεων 10χ10 χ6 
κτισμένος με τσιμεντοκονίαμα με αρμούς  1,5 – 2.0 εκ . 

Πριν την διάστρωση του τελικού δαπέδου θα προηγηθεί η στρώση των ρύσεων και η 
υγρομόνωση από διπλό ασφαλτόπανο και τσιμεντοκονίας ελάχιστου πάχους 3 εκ.  
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην οριστική μελέτη ανακατασκευής της υφιστάμενης πεζογέ-

φυρας Κιτριλάκη (παλαιότερη γέφυρα Μαρούγκαινας) που γεφυρώνει την κοίτη του Ληθαίου ποταμού 

στην προέκταση της  οδού Βασ. Όλγας και ενώνει την οδό Όθωνος με την πλατεία Κιτριλάκη. 

Ο σχεδιασμός του νέου φορέα της πεζογέφυρας έγινε με γνώμονα την απόδοση της μορφής της αρχικής 

δίτοξης λιθοδομής της γέφυρας με ένα μεσόβαθρο στη μέση περίπου της κοίτης του ποταμού Ληθαίου 

και δύο τόξα συμμετρικά εκατέρωθεν του μεσόβαθρου. Σο μεσόβαθρο μάλιστα υπήρχε ανακουφιστικό 

άνοιγμα εκτόνωσης υδραυλικής πίεσης σε περίπτωση ισχυρών πλημμυρικών φαινομένων (ΒΛΕΠΕ 

ΦΩΤΟ..) 

Η αρχική γέφυρα (Μαρούγκαινας) καταστράφηκε το 1941 από βομβαρδισμό. Η νέα πεζογέφυρα που 

έγινε σε αντικατάσταση της παλαιάς αποτελείται από φορέα οπλισμένου σκυροδέματος με δύο αμφιέ-

ρειστα ανοίγματα ασύμμετρα με συνολικό μήκος 33.40μ (15.70+17.70μ). Το κάθε αμφιέρειστο άνοιγμα 

της πεζογέφυρας συντίθεται από δύο διαμήκεις δοκούς ύψους 1.40μ. και πλάκα οδοστρώματος μέσου 

πάχους 0.20μ. 

Σε κάθε άνοιγμα έχουν τοποθετηθεί τέσσερις (4) εγκάρσιες δοκοί για την συνεργασία καταστρώματος 

και διαμήκων δοκών. Η έδραση της υφιστάμενης γέφυρας γίνεται στα δύο παλαιά λιδοδμητα ακρόβαθρα 

και σε ένα μεσαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα που προφανώς κατασκευάσθηκε ταυτόχρονα με την νέα 

γέφυρα. 

Όσον αφορά την παθολογία της υφιστάμενης πεζογέφυρας αναφέρονται:  

- Εκτεταμένες αποφλοιώσεις, εκτινάξεις σκυροδέματος στους δοκούς καταστρώματος με αποκά-

λυψη οπλισμών και οξειδώσεις. Προφανώς η ενανθράκωση του σκυροδέματος είναι σε βάθος 

που επηρεάζει τους κύριους διαμήκεις οπλισμούς  

- Αποδομήσεις, τοπικές καθαιρέσεις, αποστάσεις λιθοσωμάτων στα δύο ακρόβαθρα με κατα-

γραφή ρωγμών διάσπαρτων στο συνδετικό κονίαμα.  

- Χαμηλής ποιότητας σκυροδέτηση του μεσόβαθρου με εμφανή τα στάδια σκυροδέτησης, μη καλή 

συμπύκνωση και μεγάλο πορώδες στο αρχικό τμήμα του μεσόβαθρου  

- Τέλος άγνωστη η κατάσταση θεμελίων (μεσόβαθρου και ακρόβαθρων) 

Σημειώνεται ότι τα ακρόβαθρα έχουν σημαντικό ύψος και δέχονται σημαντικές γεωστατικές πιέσεις 

που αυξάνονται λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών. 
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Στη νέα πρόταση προβλέπεται η καθολική καθαίρεση του υφιστάμενου φορέα της πεζογέφυρας (κα-

ταστρώματος, ακρόβαθρων, μεσόβαθρου, τοίχων αντιστήριξης και θεμελίων ) 

Στη θέση της θα κατασκευασθεί νέα πεζογέφυρα δίτοξη με δύο συμμετρικά ημικυκλικά ανοίγματα 

ελεύθερης υδραυλικής διατομής διαμέτρου D=10.00μ. Η τελική μορφολογική και αισθητική μορφή 

της πεζογέφυρας θα είναι όσο το δυνατό πιστότερη προς την αρχική γέφυρα της Μαρούγκαινας. 

Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται ειδικότερα τα παρακάτω έργα: 

• Ανακατασκευή του συνόλου του φορέα της πεζογέφυρας  

• Ανακατασκευή της κοίτης του ποταμού ανάντη και κατάντη κατά 8.00μ. από τον άξονα της γέ-

φυρας  

• Συμπληρωματικά έργα τοίχων αντιστήριξης, στηθαίων, πτερυγότοιχων κλπ. 

  

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
 

2Α. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  

 

Η θεμελίωση του φορέα της πεζογέφυρας γίνεται μέσω  φρεατοπασσάλων και πλάκα κεφαλόδε-

σμου. Προβλέπονται δύο θεμέλια (κεφαλοδεσμοι ) στις δύο παρειές της όχθης του ποταμού διαστά-

σεων 6.80x4.30x1.00μ. με τέσσερις πασσάλους το κάθε ένα D=0.80μ. και μήκος L=15.00μ.. Στα θεμέ-

λια- κεφαλόδεσμοι θα εδρασθούν τα δύο ακρόβαθρα και το μεσόβαθρο.  

Κάτω από τους κεφαλόδεσμους προβλέπεται εξυγιαντική στρώση ελαχίστου πάχους 0.50εκ. με λι-

θορριπή κοιτοστρώσεων. Σύμφωνα με τις οδηγίες της γεωτεχνικής μελέτης προβλέπεται η τοποθέ-

τηση διαχωριστικού γεωυφάσματος βάρους 300γρ/ τ.μ. τουλάχιστον, υφασμένου από ατέρμονες ί-

νες πολυπροπυλενίου για να αποφευχθεί το ζύμωμα της επιφανειακής αργυλικής στρώσης. Η θεμε-

λίωση των τοίχων- πτερυγότοιχων γίνεται επιφανειακά με επιτρεπόμενη τάση σ=200kPa(2kgr/cm2) 
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2B. ΑΝΩΔΟΜΗ  

Ο φορέας της γέφυρας θα συντίθεται από δύο συμμετρικά ημικυκλικά τόξα μεταβλητής κιβωτοει-

δούς διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα (δύο τόξα) ανοίγματος βάσης 10.50μ. και ύψους 5.25μ. 

Στο μεσόβαθρο τα πλευρικά τύμπανα θα δημιουργούν άνοιγμα τοξοειδούς μορφής (ανακουφιστικό 

άνοιγμα). 

Τα δύο ακρόβαθρα θα κατασκευασθούν από συμπαγή τραπεζοειδούς διατομής τοίχους πλάτους βά-

σης 1.10μ. και στέψης 0.60μ. 

Η κιβωτοειδής διατομή του φορέα της πεζογέφυρας θα απαρτίζεται από την πλάκα οδοστρώματος 

πλάτους 3.30μ. και πάχους 0.25μ. δύο ημικυκλικά τύμπανα (δοκοί) πάχους 0.30μ. και πλάκα εσωρα-

χίου πάχους 0.25μ. 

Η πλάκα καταστρώματος είναι αμφιπροέχουσα κατά 0.70μ. από κάθε παρειά του κιβωτόσχημου φο-

ρέα με συνολικό πλάτος 3.50μ. Το ελεύθερο πλάτος κυκλοφορίας του καταστρώματος της πεζογέ-

φυρας μετά την αφαίρεση στηθαίων και κιγκλιδωμάτων θα είναι 3.20μ. [3.50-2x0.15(στηθαία)= 

3.20μ]. 

Για την συγκράτηση των πρανών των επιχωμάτων θα κατασκευασθούν από κάθε ακρόβαθρο δύο 

μικροί αναρτημένοι πτερυγότοιχοι. 

 

3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 
 

Λόγω των έργων κατασκευής ακρόβαθρου – μεσόβαθρου, κεφαλόδεσμων, πασσάλων κλπ θα απαι-

τηθεί η ανακατασκευή της κοίτης σε συνολικό μήκος 16.00μ. που θα αφορά 8.00μ. κατάντη και 

8.00μ. ανάντη του άξονα της πεζογέφυρας, προβλέπεται εξυγίανση του πυθμένα κατά 0.50μ., διά-

στρωση πλακός οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0.30μ. και τοίχοι μόρφωσης παρειών όχθης πο-

ταμού (τύπου L) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 
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Η άνω πλάκα του καταστρώματος θα έχει συνολικό πλάτος 3.50μ. Εκατέρωθεν θα κατασκευασθούν 

στηθαία από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 0.15μ. και ύψους 0.30μ. Επί των στηθαίων θα τοποθε-

τηθούν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα ασφαλείας και θα γίνει ο εγκιβωτισμός των μονώσεων και τελι-

κών επιστρώσεων κυκλοφορίας του καταστρώματος της πεζογέφυρας. 

Με βάση τα ανωτέρω το ελεύθερο πλάτος κυκλοφορίας της πεζογέφυρας θα είναι 3.20μ. 

 

5. ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗ 
 

Φορέας 

Η επικάλυψη του καταστρώματος του φορέα της πεζογέφυρας αποτελείται από τη μόνωση – στεγά-

νωση που γίνεται με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίας πάχους 0.03μ. Επί της τσιμε-

ντοκονίας θα διαστρωθεί η τελική επικάλυψη του δαπέδου κυκλοφορίας. 

Η αποχέτευση των όμβριών από το κατάστρωμα της πεζογέφυρας πραγματοποιείται με τη βοήθεια 

σωλήνων  Φ110 διαμέσου φρεατίων εσχάρων προστασίας σε έξι (6) θέσεις. Οι έξοδοι των σωλήνων 

θα συνδεθούν με κατακόρυφους και θα οδηγηθούν προς την κοίτη. 

 

Βάθρα- Τοίχοι 

Οι πλευρές των τοιχωμάτων ακροβάθρων- μεσοβάθρων, τοίχων κλπ θα στεγανοποιηθούν με διπλή 

επάλειψη με ασφαλτικό υλικό  

 

6. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 
 

Η κατασκευή της πεζογέφυρας πρέπει να γίνει τμηματικά σε φάσεις με διαδοχικά βήματα και με 

μεγάλη προσοχή, ώστε σε καμία περίπτωση να μην τεθεί θέμα ασφάλειας των εργαζομένων και της 

κυκλοφορίας. 

Α. Πριν τις εργασίες καθαίρεσης του φορέα και βάθρων της υφιστάμενης γέφυρας θα γίνουν οι απα-

ραίτητοι πάσσαλοι (τοίχος τύπου Βερολίνου) στα δύο ακρόβαθρα. Η ακριβής θέση, η πυκνότητα και 

το βάθος των πασσάλων της προσωρινής κατασκευής αντιστήριξης θα εξαρτηθεί από τον ελεύθερο 
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χώρο που θα απαιτήσει ο ανάδοχος τους έργου για την κατασκευή των βάθρων και θεμελίων και θα 

καθορισθούν με γνώμονα τη σταθεροποίηση των επιχωμάτων ώστε να είναι δυνατή η εκσκαφή στα 

προβλεπόμενα από την μελέτη βάθη καθώς και η κατασκευή των πάσης φύσεως εργασιών για την 

ολοκλήρωση των έργων κατασκευής ακροβάθρων. 

Β. για την καθαίρεση των δύο αμφιέρειστων τμημάτων της πεζογέφυρας θα κατασκευασθεί προσω-

ρινός μεταλλικός φορέας κάτω από τις δοκούς ώστε τα προϊόντα καθαίρεσης να μην πίπτουν στον 

ποταμό. 

Γ. Για την κατασκευή των ακροβάθρων και μεσόβαθρου η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σε δύο 

τουλάχιστον φάσεις με την προσωρινή εκτροπή της κοίτης στην αντίθετη πλευρά των εργασιών. Για 

την προστασία εκτέλεσης των εργασιών θεμελίωσης- πασσάλωσης θα τοποθετηθούν μεταλλικές 

πασσαλοσανίδες ώστε οι εργασίες σκυροδέτησης να γίνουν εν ξηρώ. 

Δ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θεμελίων και κεφαλόδεσμων για την κατασκευή της ανωδο-

μής του φορέα της πεζογέφυρας θα απαιτηθεί πάλι η προσωρινή κατασκευή μεταλλικού βοηθητικού 

φορέα στήριξης ξυλοτύπων. 

Για να μην φορτίζονται τα πρανή των υφιστάμενων επιχωμάτων από κινητά φορτία κυκλοφορίας 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα πρέπει να γίνει μικρή εκτροπή της κυκλοφορίας, πά-

ντα με την κατάλληλη σήμανση. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

• Μήκος φορέα πεζογέφυρας 30.50μ. 

• Πλάτος καταστρώματος (μικτό) 3.50μ. 

• Πλάτος κιβωτοειδούς φορέα ανωδομής 1.90μ. (ύψος μεταβλητό) 

• Μικτό μήκος πεζογέφυρας (με ακρόβαθρα και προσαρμογές) 32.60μ. 

• Ακρόβαθρα: συμπαγή μήκος 6.80μ.  

• Μεσόβαθρο: δίστυλο (κλειστό πλαίσιο) πλάτους 1.90μ. 

• Επένδυση πλευρικών τοιχωμάτων γέφυρας και βάθρων με λιθοδομή. 

• Ορατά σημεία καταστρώματος πεζογέφυρας από εμφανές σκυρόδεμα  

• Κιγκλιδώματα ασφάλειας από μεταλλικά κάγκελα από μασίφ σίδηρο από πρότυπες τετραγωνι-

κές και ορθογωνικές διατομές 

 

 
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΥΛΙΚΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

1) Φορτίσεις γενικά κατά EC-1 (EN1991-1-4 kai 2:2005) και DIN 1055-1 δράσεις σε κατασκευές. 

2) Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα EC-2 (EN1992-1-1 και 2:2006) 

3) Υπολογισμός σιδηρών κατασκευών κατά EC-3 (EN1993-1:2005) 

4) Θεμελιώσεις κατά EC-7 (EN1997-1:2004) και DIN 1054-1 Έδαφος – Έλεγχοι ασφάλειας. 

5) EC8 Part 2 (EN 1998-1 και 2:2005) 

6) Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2008) 

7) Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016) ΦΕΚ 1561Β/2-6-2016 

8) ΦΕΚ 702Β’/2011/Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/612 “Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για 
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) 

9) Οδηγίες της Ο.Σ.Μ.Ε.Ο, τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε) 

10) ΚΜΕ: Κανονισμός Μελετών Ερευνών (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ 2003) 
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ΥΛΙΚΑ 
 

1) Οπλισμένο Σκυρόδεμα φορέα γέφυρας και καταστρώματος C30/37. 

2) Οπλισμένο Σκυρόδεμα κορμών βάθρων και κεφαλόδεσμων C30/37. 

3) Οπλισμένο σκυρόδεμα τεχνικών υποστηρικτικών έργων στη κοίτη του ποταμού C25/30 κατά 
ΚΤΣ/2016 “Σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας” 

4) Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατασκευής φρεατοπασσάλων C25/30 ελαχίστης περιεκτικότητας σε 
τσιμέντο 400kgr/m3 

5) Οπλισμένο Σκυρόδεμα τοίχων αντιστήριξης, C25/30 

6) Σκυρόδεμα βοηθητικών έργων (τοιχίσκων, ανωδομών, ραμπών, στηθαίων κλπ) C20/25 

7) Άοπλο Σκυρόδεμα C8/10 

8) Χάλυβας Οπλισμού B500C. 

9) Χάλυβας υποστηρικτικών έργων μεταλλικών κατασκευών Fe360 – Κοχλίες 8.8 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ 
 

• Ανωδομή – βάθρα χωρίς επαφή με το έδαφος 4.0cm 

• Βάθρα σε επαφή με το έδαφος, στοιχεία θεμελίωσης, κεφαλόδεσμοι κλπ. 5.0cm 

• Κατάστρωμα γέφυρας 4.0cm 

• Φρεατοπάσσαλοι 6.0cm 

 

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα του EC8, η περιοχή του έργου κατατάσσεται στην Ζώνη Σεισμι-

κής Επικινδυνότητας ΙΙ, στην οποία αντιστοιχεί Εδαφική Επιτάχυνση Αναφοράς α=0.24g, όπου g η 

επιτάχυνση βαρύτητας. Το έδαφος με βάση την γεωτεχνική μελέτη εντάσσεται στην κατηγορία D. 
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 
 

Όλο το κατάστρωμα της πεζογέφυρας μετά την στεγάνωση και την μόνωση θα επιστρωθεί με κυβό-

λιθους διαστάσεων 10x10x5 (cm). Με την διάστρωση των κυβόλιθων θα δοθεί ταυτόχρονα και η 

απαραίτητη επίκλιση 1% από τον άξονα της πεζογέφυρας, προς τα στηθαία. Οι κυβόλιθοι θα είναι 

αρίστης ποιότητας από γαρμπιλόδεμα με προσθήκη βαφής στη μάζα τους, με τελική επίστρωση min 

πάχους 10mm από μίγμα σκληρυντικού υλικού (χαλαζιακή  άμμο σε κοκκομετρία 1-2mm και τσιμέ-

ντο). Η θλιπτική αντοχή θα είναι της τάξεως των 28-32 Mpa και σύμφωνα με το σύστημα ISO 

9001:2001. Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει σε υπόστρωμα τσιμεντοκονιάματος των 450kgr 

τσιμέντου χωρίς ασβέστη με πρόσθετο στεγανοποιητικό μάζας ελαχίστου πάχους 30mm. Το αρμο-

λόγημα θα γίνει με αριάνι από λευκό τσιμέντο, θηραϊκή γη (έως 20%) και προσθήκη χρώματος πα-

ρομοίου με το χρώμα του κυβόλιθου. 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 
 

Μετά την κατασκευή του φορέα της γέφυρας και πριν τις λιθεπενδύσεις θα γίνει αποκατάσταση της 

κοίτης του πυθμένα και των πλευρικών τοιχίων του ποταμού. 

Η αποκατάσταση αφορά συνολικά 16.0m που εκτείνονται 8.0m ανάντη και 8.0m κατάντη της κοίτης. 

Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι: 

α) Εξυγίανση του πυθμένα της κοίτης με λιθορριπή ελαχίστου πάχους 0.50m. Πριν την εξυγίανση θα 

τοποθετηθεί γεωΰφασμα 300gr/m2 

β) Μπετόν καθαριότητας C8/10 ελαχίστου πάχους 0.10m 

γ) Διάστρωση σε όλο το ελεύθερο πλάτος της κοίτης εδαφόπλακα πάχους 0.30m με διπλή σχάρα 

οπλισμών 2#Φ12/20 

δ) Κατασκευή τοιχίων διευθέτησης (δεξιά και αριστερά) της κοίτης από οπλισμένο σκυρόδεμα μορ-

φής (L) 

ε) Διαποτισμός της επιφάνειας με αντιδιαβρωτική προστασία. Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί 

θα είναι κατηγορίας C25/30 με τις εξής επιμέρους προδιαγραφές: 
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          - Μέγιστος λόγος Ν/Τ: 0.50 

          - Ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο: 400kgr 

        - Η σύνθεση του μίγματος πρέπει να έχει μελετηθεί έτσι ώστε αυτό να έχει τη μικρότερη εξίδρωση. 
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