
 

 
K:\Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5366\Tefhi\03_SoW_5366.doc RS/SG/AT/SA/47/53/09/5366/B02 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ 

 
 



ΤMHMA ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ/ ΤΟΜΕΑΣ Λ.Ε.Σ. 
 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΟΜΙΚΗΣ &  ΕΚ∆ΟΣΗ 7η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ΤMHMA ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ/ ΤΟΜΕΑΣ Λ.Ε.Σ. 
 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΟΜΙΚΗΣ &  ΕΚ∆ΟΣΗ 7η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:  Παναγιώτης Πανέτσος, ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός 
Προϊστάµενος Συντήρησης  
Τµήµα Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών 
 
Εµµανουήλ Χατζηµαρούλας, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός 
Σύµβουλος Τµήµατος Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών 
 
Ζωή Μπάρµπα, Πολιτικός Μηχανικός Μsc, 
Σύµβουλος Τµήµατος Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών 
 
Μαρία ∆ανιηλίδου, Πολιτικός Μηχανικός Μsc, 
Σύµβουλος Τµήµατος Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών 

 



 
  Εγχειρίδιο Αξιολόγησης δομικής &  

λειτουργικής επάρκειας γεφυρών Γεφυρών

 

 
Τµήµα Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών  3 
∆ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύου & Παραχωρήσεων / Τοµέας Λ.Ε.Σ. 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

Αξιολόγηση ∆οµικών Στοιχείων – ∆οµικών Τµηµάτων - Γέφυρας .............................. 5 
1. Βαθµολόγηση επιµέρους δοµικών στοιχείων ................................................. 5 

1.1 Πίνακας Π1: Κατηγορία Περιβάλλοντος .................................................. 8 
1.2 Πίνακας Κ1: ∆οµικά στοιχεία από Οπλισµένο /Προεντεταµένο 
Σκυρόδεµα* ....................................................................................................... 9 
1.3 Πίνακας Ε1: Καθίζηση/Στροφή ............................................................. 11 
1.4 Πίνακας Ε2: Υποσκαφή θεµελίων δοµικών στοιχείων υποδοµής ......... 12 
1.5 Πίνακας Ε3: Κάτω παρειά της πλάκας καταστρώµατος της γέφυρας.... 13 
1.6 Πίνακας Κ2: Αξιολόγηση Επιφάνειας Κυκλοφορίας .............................. 14 
1.7 Πίνακας Κ3: Αρµοί ............................................................................... 15 
1.8 Πίνακας Κ4: Αρµός έγχυτης ασφαλτικής µαστίχης................................ 17 
1.9 Πίνακας Κ5: Εφέδρανα......................................................................... 19 
1.10 Πίνακας Κ6: Προσκρούσεις .................................................................. 21 
1.11 Πίνακας K7: Μεταλλική δοκός .............................................................. 22 
1.12 Πίνακας Ε4: Ελεύθερο Ύψος Τεχνικού................................................. 23 
1.13 Πίνακας Ε5: Ελεύθερο Πλάτος Τεχνικού .............................................. 23 
1.14 Πίνακας Ε6: Αποµείωση Βαθµολογίας Ελεύθερου Ύψους Άνω 
∆ιαβάσεων σε σχέση µε την Ετήσια Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία Τµηµάτων της 
Ε.Ο. 24 
1.15 Πίνακας Ε7: Συναρµογή µε οδό............................................................ 24 
1.16 Πίνακας Ε8: Κίνδυνος πληµµύρας........................................................ 25 
1.17 Πίνακας Ε9: Υδραυλική επάρκεια ......................................................... 25 
1.18 Πίνακας Ε10: Φέρουσα ικανότητα γέφυρα ........................................... 25 
1.19 Πίνακας Ε11: Αξιολόγηση κατασκευής ................................................. 25 
1.20 Πίνακας Ε12: Γεωµετρία κατασκευής ................................................... 26 
1.21 Πίνακας Κ8: Τόξο (λίθινα στοιχεία) ....................................................... 26 
1.22 Πίνακας Ε13: Στηθαία ασφαλείας ......................................................... 26 

2. Βαθµολόγηση δοµικών τµηµάτων και γέφυρας ............................................ 28 
3. Σύστηµα Αξιολόγησης της ∆οµικής & Λειτουργικής Επάρκειας της Γέφυρας 29 

3.1 Υπολογισµός........................................................................................ 31 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................... 35 
 





 
  Εγχειρίδιο Αξιολόγησης δομικής &  

λειτουργικής επάρκειας γεφυρών Γεφυρών

 

 
Τµήµα Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών  5 
∆ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύου & Παραχωρήσεων / Τοµέας Λ.Ε.Σ. 

Εισαγωγή 

Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία αξιολόγησης της δοµικής και 
λειτουργικής επάρκειας των γεφυρών, η οποία βασίζεται στην κυρίως ποιοτική 
αποτίµηση της φθοράς τους, όπως η τελευταία αναγνωρίζεται κατά την τακτική 
οπτική επιθεώρηση. Η µεθοδολογία αυτή βασίζεται τόσο στα διεθνή πρότυπα, 
κυρίως εκείνα των συστηµάτων διαχείρισης των γεφυρών των ΗΠΑ, του NBI και του 
PONTIS, όσο και στην σηµαντική εµπειρία επιθεώρησης, αξιολόγησης και 
συντήρησης χιλιάδων κατασκευασµένων γεφυρών, στην Ελλάδα (Εγνατία Οδός, 
Π.Α.Θ.Ε., επαρχιακό εθνικό δίκτυο) και στα Βαλκάνια (π.χ. Ρουµανία, Αλβανία). 
Ο συγκεκριµένος τρόπος αξιολόγησης των γεφυρών και των τεχνικών της ΕΟ, ξεκινά 
από το χαµηλότερο επίπεδο, µε τη βαθµολογία της κατάστασης του καθενός από τα 
δοµικά στοιχεία που αποτελούν τη δοµή και τη λειτουργία της γέφυρας. Βαθµολογεί 
σε 9βάθµια κλίµακα, προκειµένου να είναι συµβατός µε το µοντέλο φθοράς του 
Λογισµικού ∆ιαχείρισης Γεφυρών που έχει αναπτύξει η Εγνατία Οδός Α.Ε., και λόγω 
συµµόρφωσης µε το πνεύµα των Αµερικάνικων Κανονισµών και Εγχειριδίων 
Αξιολόγησης, στα οποία βασίζεται. Η βαθµολογία σε επίπεδο δοµικού στοιχείου είναι 
απαραίτητη εκτός από την ποιοτική και για την ποσοτική αποτίµηση της έκτασης και 
της έντασης της φθοράς, στο πνεύµα και του συστήµατος PONTIS που είναι το 
ευρύτερα διαδεδοµένο λογισµικό και σύστηµα διαχείρισης της συντήρησης γεφυρών 
στις Η.Π.Α. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται µε τη βαθµολογία σε επίπεδο δοµικού 
τµήµατος και γέφυρας, στο πνεύµα του εν ισχύ Οµοσπονδιακού Συστήµατος 
Αξιολόγησης της NBI, ώστε να ληφθεί υπόψη η κρισιµότητα της φθοράς, 
ανεξαρτήτως έκτασης. Σε συνδυασµό και µε άλλα κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται 
στην παράγραφο 2.3, η βαθµολογία σε επίπεδο γέφυρας συνιστά σαφή δείκτη 
τρωτότητας και ανεπάρκειας βάσει του οποίου θα ορισθούν οι προτεραιότητες 
συντήρησης του υπό διαχείριση δικτύου γεφυρών. 
Ο συγκεκριµένος τρόπος βαθµολογίας σε επίπεδο δοµικού στοιχείου συνδέει την 
αποτίµηση της φθοράς µε µία ή περισσότερες βασικές απαιτούµενες ενέργειες 
συντήρησης, οι οποίες συνθέτουν σε επίπεδο γέφυρας αλλά και σε επίπεδο συνόλου 
γεφυρών δύο ή περισσότερα εναλλακτικά σενάρια συντήρησης, στο οποίο θα 
προκύπτει το βέλτιστο πρόγραµµα συντήρησης βάσει και πραγµατικών σεναρίων 
επισκευών, προτεινόµενων απ’ευθείας από τον επιθεωρητή. 
Στις επόµενες παραγράφους του παρόντος, ορίζονται τα συχνότερα απαντώµενα 
δοµικά στοιχεία των ελληνικών γεφυρών και δίνονται πίνακες αξιολόγησης τους. Σε 
κάθε βαθµολογία αντιστοιχίζεται η φθορά που έχει διαπιστωθεί από την επιτόπια 
επιθεώρηση και η µία ή περισσότερες εναλλακτικές ενέργειες που απαιτούνται.  

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 
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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.  
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. Οι Ειδικοί 
πίνακες αξιολογούν τη σοβαρότητα συγκεκριµένων, βασικών προβληµάτων που δεν 
αναφέρονται στους Κύριους πίνακες και δεν προτείνουν συγκεκριµένες ενέργειες 
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κύριας συντήρησης, συνιστούν όµως παράγοντα αυστηρότερης βαθµολογίας 
ή επαναξιολόγησης του αποτελέσµατος που προέκυψε από την χρήση των 
κύριων πινάκων αξιολόγησης, µετά από ειδική επιθεώρηση. 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 Κ1, Κ5, Ε1, Ε2 
2 Κοίλο βάθρο Οπλισµένου Σκυροδέµατος  Κ1, Κ5, Ε1, Ε2 
3 Τοίχωµα βάθρου Οπλισµένου Σκυροδέµατος Κ1, Κ5, Ε1, Ε2 
4 Τοίχωµα Βάθρου Άοπλου Σκυροδέµατος Κ1, Κ5, Ε1, Ε2 
5 Πέδιλο βάθρων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Κ1, Ε1, Ε2 
6 Πάσσαλος Οπλισµένου σκυροδέµατος Ε2 
7 Φρέαρ θεµελίωσης βάθρου Οπλισµένου σκυροδέµατος* Ε2 
8 Κεφαλόδεσµος πασσάλων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ε2 

9 
Κεφαλόδεσµος/ δοκός έδρασης βάθρου Οπλισµένου 
Σκυροδέµατος 

Κ1 

10 
Κεφαλόδεσµος/ δοκός έδρασης βάθρου Προεντεταµένου 
Σκυροδέµατος Κ1 

11 Τοίχοι αντεπιστροφής ακροβάθρου Κ1, Κ5, Ε1, Ε2 
12 Λίθινο τοιχωµατικό βάθρο Κ7, Ε1, Ε2 

Συσκευές στήριξης / ανάσχεσης / απόσβεσης ανωδοµής 
13 Ελαστοµερές εφέδρανο Κ5 

14 
Ελαστοµεταλλικό εφέδρανο σταθερό (χαµηλής 
απόσβεσης 5%) 

Κ5 

15 
Ελαστοµεταλλικό εφέδρανο σταθερό (µέσης/υψηλής 
απόσβεσης 10-15%) 

Κ5 

16 Ελαστοµεταλλικό εφέδρανο ολίσθησης Κ5 
17 Εφέδρανο εγκιβωτισµένου ελαστικού Κ5 
18 Σταθερό/ κινητό µεταλλικό εφέδρανο Κ5 
19 ∆ιατµητικός σύνδεσµος Κ5 
20 Υδραυλικός αποσβεστήρας Ειδική Επιθεώρηση 
21 Εφέδρανο ελαστοµεταλλικό µε πυρήνα µολύβδου Κ5 

Ανωδοµή 
22 Πλακοδοκός Οπλισµένου Σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
23 Πλακοδοκός Προεντεταµένου Σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
24 ∆ιαδοκίδα οπλισµένου σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
25 ∆ιαδοκίδα προεντεταµένου σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
26 Πλάκα συµπαγής οπλισµένου σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
27 Πλάκα µε κενά οπλισµένου σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
28 Πλάκα συµπαγής προεντεταµένου σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
29 Πλάκα µε κενά προεντεταµένου σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
30 Κιβωτιοειδής ∆οκός Οπλισµένου Σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
31 Κιβωτιοειδής ∆οκός Προεντεταµένου Σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
32 Τόξο οπλισµένου σκυροδέµατος Κ1, Κ6, Ε3, Ε4 
33 Ορθοστάτης τόξου οπλισµένου σκυροδέµατος Κ1 
34 Τοιχωµατικοί κορµοί τόξου οπλισµένου σκυροδέµατος Κ1 
35 Μεταλλική δοκός  Κ7 
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36 Μεταλλική εγκάρσια δοκός (τραβέρσα) Κ7 
37 Τόξο λίθινο Κ8 

Στοιχεία Επιφάνειας κύλισης 
38 Αγκυρούµενος ελαστοµεταλλικός αρµός Κ3 
39 Αρµός έγχυτης ασφαλτικής µαστίχης Κ4 
40 Στηθαία από Οπλισµένο Σκυρόδεµα E9 
41 Στηθαία µεταλλικά E9 
42 Πεζοδρόµιο από οπλισµένο σκυρόδεµα Κ1 
43 Στεγανωτική στρώση Ασφαλτόπανου Μη επιθεωρήσιµο 
44 Στεγανωτική στρώση χυτή (ακρυλική) Μη επιθεωρήσιµο 
45 Στεγανωτική στρώση χυτή (ISOTON) Μη επιθεωρήσιµο 
46 Ασφαλτικές στρώσεις οδοστρώµατος  Κ2 

Μεταβατικά επιχώµατα γέφυρας 
47 Πλάκα πρόσβασης από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Μη επιθεωρήσιµη 
48 Φορέας πρόσβασης από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Μη επιθεωρήσιµη 
49 Πτερυγότοιχος από Οπλισµένο Σκυρόδεµα Κ1, Κ2, Ε1, Ε2 

Βασική Επεξηγηµατική Σηµείωση 
Σε όλους τους βασικούς πίνακες αξιολόγησης υπάρχουν περισσότερες της µιας προτεινόµενες ενέργειες 
κύριας συντήρησης αναλόγως: 

• Της κατηγορίας του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθεται το επιθεωρήσιµο δοµικό στοιχείο µε 
βάση τον Πιν. Π1. 

• Των αποτελεσµάτων της ανάλυσης που διεξάγεται σε περιπτώσεις εκτεταµένης εικόνας φθοράς 
για την αποτίµηση της αποµένουσας δοµικής επάρκειας. 

• Των διαθέσιµων πόρων συντήρησης και των προτεραιοτήτων που θα τεθούν σε ένα σύνολο 
γεφυρών που πρόκειται να συντηρηθούν.  

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 αντιµετώπιση 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 

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

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

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

4- 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 από Οπλισµένο /Προεντεταµένο Σκυρόδεµα* 

Κατάσταση Περιγραφή Eνδεικτικές προτεινόµενες 
ενέργειες 

9 

Για σκυρόδεµα  δοµικού στοιχείου που δεν παρουσιάζει ρωγµές, εξάνθηση, αποχρωµατισµό και δεν έχει φθαρεί η 
προστατευτική βαφή του. 

   

0- Καµία ενέργεια 

8 

Για σκυρόδεµα δοµικού στοιχείου που παρουσιάζει περιορισµένη εξάνθηση ή/και αποχρωµατισµό και έχει φθαρεί  η 
προστατευτική βαφή του. 

   

0- Καµία ενέργεια 
1- Προστατευτική Βαφή 
  

7 

Για σκυρόδεµα δοµικού στοιχείου µε µη δοµικές ρωγµές εύρους µικρότερου ή ίσου µε 0,3 mm. Τοπικά: περιορισµένη 
αποφλοίωση (αποκάλυψη αδρανών), έντονη εξάνθηση σε περιοχές διαβροχής (κορεσµένες επιφάνειες), έντονος 
αποχρωµατισµός, εκτεθειµένοι δευτερεύοντες οπλισµοί (αποστατήρες), ίχνη/ ενδείξεις έναρξης οξείδωσης οπλισµού. 

                          

 0- Καµία ενέργεια 
 1- Προστατευτική Βαφή 
 2-Σφράγιση των ρηγµατώσεων και    

επισκευή αποφλοιώσεων 
  

6 

Για σκυρόδεµα δοµικού στοιχείου µε δοµικές ρωγµές, καµπτικές ή/και διατµητικές εύρους µικρότερου ή ίσου µε 
0,5mm. Έντονη επιφανειακή αποφλοίωση, ρηγµάτωση και ίχνη σκουριάς από σηµαντική  οξείδωση οπλισµού. 

     

 0- Καµία ενέργεια 
 1- Προστατευτική Βαφή 
 2-Σφράγιση των ρηγµατώσεων  
 3- Παρακολούθηση εξέλιξης  

ρωγµών µε ρωγµόµετρα 
  

 

5 

Για σκυρόδεµα µε καµπτικές ή/και διατµητικές ρωγµές εύρους µικρότερου από αυτό που αντιστοιχεί στη διαρροή του 
οπλισµού (αναλόγως της απόστασης των ρωγµών, του εύρους, του ποσοστού και της κατηγορίας χάλυβα του 
οπλισµού), γενικά µικρότερες των 2,0mm. Έντονη επιφανειακή αποφλοίωση, µικρή απώλεια διατοµής σκυροδέµατος, 
µικρή απώλεια διατοµής οπλισµού λόγω προχωρηµένης οξείδωσης. Απαιτούνται ειδικοί µη 
καταστροφικοί/καταστροφικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ειδική ανάλυση για ερµηνεία της αιτίας ρηγµάτωσης εφ’όσον µετά 
από παρακολούθηση προκύπτει ότι οι ρωγµές εξελίσσονται (διευρύνονται). 

    

 0- Καµία ενέργεια 
- 1- Προστατευτική Βαφή 
- 2- Τσιµεντενέσεις ή ρητινενέσεις 
σφράγισης των ρηγµατώσεων  

- 3- Παρακολούθηση εξέλιξης  
ρωγµών µε ρωγµόµετρα 

- 4-Αφαίρεση/καθαρισµός 
διαβρωµένου σκυροδέµατος 

    5- Καθαρισµός/βαφή οπλισµού 
- 6- Εποξειδικά/θιξοτρoπικά 
κονιάµατα επισκευής 

-  

4 

- Για σκυρόδεµα µε καµπτικές ρωγµές ή/και διατµητικές ρωγµές µεγάλου εύρους που αντιστοιχούν σε διαρροή του 
οπλισµού (αναλόγως της απόστασης των ρωγµών, του εύρους, του ποσοστού και της κατηγορίας χάλυβα οπλισµού), 
γενικά µεγαλύτερες των 2,0mm. Οι ρωγµές δεν διευρύνονται όπως προκύπτει µετά από παρακολούθηση της εξέλιξης 
των ρωγµών µε ρωγµόµετρα. Ρωγµές λόγω ανακατανοµής δεν έχουν παρατηρηθεί. Απαιτούνται ειδικοί µη 
καταστροφικοί/καταστροφικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ειδική ανάλυση για ερµηνεία του µηχανισµού βλάβης. Η απώλεια 
σκυροδέµατος και η οξείδωση του οπλισµού επηρεάζουν την αντοχή και λειτουργικότητα του δοµικού στοιχείου.  

 

- 0- Καµία ενέργεια 
- 4-Αφαίρεση/καθαρισµός 
διαβρωµένου σκυροδέµατος 

- 5- Καθαρισµός/βαφή οπλισµού 
- 7- Προσθήκη οπλισµού 

(αποκατάσταση ή ενίσχυση 
διατοµής)  

- 6- Εποξειδικά/θιξοτρoπικά 
κονιάµατα επισκευής 

- 1- Προστατευτική Βαφή 
 

3 

Για σκυρόδεµα µε καµπτικές ρωγµές ή/και διατµητικές ρωγµές µεγάλου εύρους που αντιστοιχούν σε διαρροή του 
οπλισµού (αναλόγως της απόστασης των ρωγµών, του εύρους του ποσοστού και της κατηγορίας χάλυβα οπλισµού), 
γενικά µεγαλύτερες των 2,0mm.  Οι ρωγµές διευρύνονται όπως προκύπτει µετά από παρακολούθηση της εξέλιξης των 
ρωγµών µε ρωγµόµετρα. Ρωγµές έχουν ανοίξει λόγω στατικής ανακατανοµής. Απαιτούνται ειδικοί µη 
καταστροφικοί/καταστροφικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ειδική ανάλυση για ερµηνεία του µηχανισµού βλάβης. 
Προχωρηµένη οξείδωση του οπλισµού και απώλεια διατοµής οπλισµού/σκυροδέµατος που επηρεάζει σηµαντικά την 
αντοχή του επιµέρους δοµικού στοιχείου. 

- 4-Αφαίρεση/καθαρισµός 
διαβρωµένου σκυροδέµατος 

- 5- Καθαρισµός/βαφή οπλισµού 
- 7- Προσθήκη οπλισµού 

(αποκατάσταση ή ενίσχυση 
διατοµής)  

- 6- Εποξειδικά/θιξοτρoπικά 
κονιάµατα επισκευής 

- 1- Προστατευτική Βαφή 
8- Αντικατάσταση δοµικού 
στοιχείου 
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2 

Μεγάλες καµπτικές ή/και διατµητικές ρωγµές και προχωρηµένη διάβρωση του οπλισµού και απώλεια διατοµής 
οπλισµού/σκυροδέµατος που επηρεάζουν σηµαντικά την αντοχή του επιµέρους δοµικού στοιχείου αλλά και του 
δοµικού τµήµατος στο οποίο ανήκει. 

   

- 4-Αφαίρεση/καθαρισµός 
διαβρωµένου σκυροδέµατος 

- 5- Καθαρισµός/βαφή οπλισµού 
- 7- Προσθήκη οπλισµού 

(αποκατάσταση ή ενίσχυση 
διατοµής)  

- 6- Εποξειδικά/θιξοτροπικά 
κονιάµατα επισκευής 

- 1- Προστατευτική Βαφή 
8- Αντικατάσταση δοµικού 
στοιχείου 

1 -0 
Η βαθµολογία αυτή δίνεται µόνον στη γέφυρα που έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία λόγω σαφούς υποβάθµισης της 
δοµικής ακεραιότητας (κατακόρυφες και οριζόντιες παραµένουσες µετακινήσεις) ή λόγω τµηµατικής αστοχίας  ή 
αστοχίας δοµικών στοιχείων. 

Αντικατάσταση Γέφυρας. 

*Για τη χρήση του πίνακα Κ1 για το προεντεταµένο σκυρόδεµα προτείνεται για ευρήµατα που αντιστοιχούν σε βαθµολογία µικρότερη του 7 να δίνεται ένας βαθµός 
λιγότερο. 

 
 
Ενδεικτικές περιπτώσεις πιθανού προσανατολισµού ρωγµών σε ακρόβαθρα και πτερυγότοιχους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιθανός προσανατολισµός και θέσεις ρωγµών σε µεσόβαθρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιθανός προσανατολισµός και θέσεις ρωγµών σε δοκούς. 

    
Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από διάτµηση   Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από καθαρό εφελκυσµό 

    
Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από κάµψη (θετική ροπή)  Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από κάµψη (αρνητική ροπή) 

    
Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από κάµψη και διάτµηση  Απώλεια συνάφειας σκυροδέµατος και τένοντα στον κορµό της διατοµής κοντά στην  

αγκύρωση 

    
Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από στρέψη και διάτµηση  Θερµοκρασιακές ρηγµατώσεις 

 
Πιθανός προσανατολισµός και θέσεις ρωγµών σε κιβωτιοειδείς δοκούς από σκυρόδεµα. 
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1.3 Πίνακας Ε1: Καθίζηση/Στροφή 

O παρακάτω πίνακας αναφέρεται στις καθιζήσεις ή στροφές* µερικών δοµικών 
στοιχείων υποδοµής, οι οποίες είναι οπτικώς αντιληπτές κατά τη διάρκεια της οπτικής 
επιθεώρησης. Κύριος στόχος του είναι η ξεχωριστή ποιοτική αποτίµηση του µεγέθους 
αυτών των κινήσεων τόσο ως προς το αν έχει ολοκληρωθεί ή αν είναι σε εξέλιξη, όσο 
και αν το σηµερινό ή το µελλοντικό µέγεθός του, εφ’ όσον είναι σε εξέλιξη, µπορεί να 
επηρεάσει δυσµενώς τη δοµική ακεραιότητα των δοµικών στοιχείων και της γέφυρας. 
Ο κύριος πίνακας των στοιχείων της υποδοµής δεν περιλαµβάνει στα κριτήρια 
βαθµολογίας την ύπαρξη καθίζησης/ στροφής. 
Κατάσταση Περιγραφή 

4 

∆εν υπάρχουν οπτικές ενδείξεις καθίζησης στροφής* δοµικών στοιχείων υποδοµής. 

 

3 

Ορατή καθίζηση ή στροφή* µερικών δοµικών στοιχείων υποδοµής, αλλά εξαιτίας 
προηγούµενων σταθεροποιητικών µέτρων ή βάσει άλλων ενδείξεων, αυτές οι 
µετακινήσεις φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί. 

   

2 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ορατή καθίζηση ή στροφή* µερικών δοµικών στοιχείων 
υποδοµής είναι σε εξέλιξη και αν δεν ληφθούν µέτρα προστασίας είναι δυνατόν να 
επηρεάσει δυσµενώς τη δοµική ακεραιότητα της γέφυρας. 

  

1 
Το µέγεθος της ορατής καθίζησης ή της στροφής* µερικών δοµικών στοιχείων της 
υποδοµής είναι τέτοιο που απαιτείται ανάλυση της γέφυρας 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 (ειδικά η στροφή περί τους οριζόντιους άξονες) εύκολα µε απλό 
µετρητικό εξοπλισµό (αλφάδι µεγάλου µήκους κ.α.). 
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1.4 Πίνακας Ε2: 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 
εντοπισµός των γεφυρών που έχουν υποστεί υποσκαφή, αλλά και ο ορισµός ενός 
µέτρου αποτίµησης του µεγέθους αυτής της υποσκαφής. Ο Πίνακας αυτός είναι 
συµπληρωµατικής αξίας, εφ’όσον αξιολογείται και βαθµολογείται η υποσκαφή στο 
πλαίσιο της συνολικής εκτίµησης επάρκειας (sufficiency rating) που ακολουθεί βάσει 
του προτύπου της FΗWA και το παρόν εγχειρίδιο αξιολόγησης. 
Κατάσταση Περιγραφή 

4 ∆εν υπάρχουν ορατά σηµάδια υποσκαφής. 

3 

Εντοπίστηκε υποσκαφή στη γέφυρα, αλλά αυτή είναι µικρής σηµασίας για τη δοµική 
ακεραιότητα της γέφυρας. ∆εν έχει αποκαλυφθεί όλο το επιφανειακό θεµέλιο ή έχει 
αποκαλυφθεί ο κεφαλόδεσµος των πασσάλων. 

  

2 

Εντοπίστηκε υποσκαφή στη γέφυρα και αν αυτή αφεθεί χωρίς περαιτέρω έρευνα είναι 
δυνατόν να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην δοµική ακεραιότητα της γέφυρας. Έχει 
υποσκαφεί τµήµα κάτω από το επιφανειακό θεµέλιο, ή έχει αποκαλυφθεί τµήµα της 
κεφαλής των πασσάλων. 

   

1 

Η υποσκαφή είναι αρκετά σηµαντική, ώστε να απαιτηθεί ανάλυση της γέφυρας και 
λήψη άµεσων µέτρων προστασίας. Μεγάλο τµήµα των πασσάλων έχει αποκαλυφθεί, 
µεγάλό τµήµα κάτω από το επιφανειακό  θεµέλιο έχει διαβρωθεί. 
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1.5 Πίνακας Ε3: Κάτω παρειά της πλάκας καταστρώµατος της γέφυρας  

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό διότι η πάνω επιφάνεια του καταστρώµατος των γεφυρών 
είναι καλυµµένη µε τις ασφαλτικές στρώσεις του οδοστρώµατος. 

• Αντιπροσωπεύει ολόκληρη την κάτω επιφάνεια της πλάκας καταστρώµατος. 
• ∆εν χρησιµοποιείται για την κάτω παρειά της κιβωτιοειδούς διατοµής. Για την κάτω παρειά της 

κιβωτιοειδούς διατοµής να χρησιµοποιείται ο κύριος πίνακας για τα στοιχεία Ο/Σ. 
• Να µην καταγράφεται αυτός ο βοηθητικός πίνακας µέχρι να φτάσει στην κατάσταση 3. 

 
 

Κατάσταση Περιγραφή 

4 

Στην κάτω παρειά του καταστρώµατος ή της πλάκας δεν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης 
δοµικής από υπερφόρτιση (έντονο βέλος που να συνοδεύεται από ρωγµές). Εάν 
υπάρχει ρηγµάτωση είναι µόνο επιφανειακή, µη δοµική. ∆εν υπάρχουν λεκέδες 
σκουριάς, δεν παρατηρείται σηµαντική εξάνθηση και αποφλοίωση σκυροδέµατος. 

 

3 

Στην κάτω παρειά του καταστρώµατος ή της πλάκας δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
λαµβάνει χώρα ενεργή οξείδωση οπλισµού της πλάκας καταστρώµατος (δεν 
υπάρχουν λεκέδες σκουριάς ή αποφλοίωση ή εκτίναξη ή ρωγµές που θα µπορούσαν 
να αποδοθούν στην οξείδωση οπλισµού). Παρόλα αυτά, η ρηγµάτωση και/ ή η 
εξάνθηση στην κάτω παρειά είναι περιορισµένης έως   µικρής έκτασης και έντασης. 

 

2 

Μικρού προς µέτριου µεγέθους λεκέδες σκουριάς ή αποφλοίωση ή 
εκτίναξη/ρηγµάτωση στην κάτω παρειά του καταστρώµατος ή της πλάκας που είναι 
ενδείξεις ενεργής οξείδωσης του οπλισµού της πλάκας καταστρώµατος. Η ρηγµάτωση, 
η εξάνθηση, η αποφλοίωση και η εκτίναξη σκυροδέµατος στην κάτω παρειά είναι 
µεγάλης έκτασης και έντασης. 

 

1 

Μεγάλης έκτασης περιοχές µε λεκέδες σκουριάς ή αποφλοίωση ή εκτίναξη/ρηγµάτωση 
στην κάτω παρειά της πλάκας που είναι σαφής ένδειξη σηµαντικής σε εξέλιξη 
οξείδωσης του οπλισµού της πλάκας καταστρώµατος. 
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1.6 Πίνακας Κ2: Αξιολόγηση Επιφάνειας Κυκλοφορίας 

Ο πίνακας Κ2 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 

9 

Η επιφάνεια του καταστρώµατος δεν έχει επιδιορθωµένα τµήµατα και 
δεν υπάρχουν πάνω της λακκούβες, ή εάν υπάρχουν οι επιφάνειά τους 
είναι µικρότερη από 2% της συνολικής επιφάνειας του καταστρώµατος. 
∆εν υπάρχουν επιφανειακές ρωγµές οδοστρώµατος. 

0-Καµία ενέργεια 
1-Επιδιόρθωση 
των λακκούβων 

 
8 (2-5%) 

 
 

7 (5-10%) 

Επιδιορθωµένα τµήµατα και/ή λακκούβες ή υπό δηµιουργία λακκούβες 
υπάρχουν. 
Η επιφάνειά τους είναι µεγαλύτερη από το 2% ,αλλά µικρότερη του 10% 
της συνολικής επιφάνειας του καταστρώµατος. 
Μεµονωµένες ρωγµές ασφαλτικού. 
Παρατηρείται τροχαυλάκωση σε αρχικό στάδιο. 
Μπορεί να υπάρχουν ανακλαστικές ρωγµές στο οδόστρωµα. 

   

0-Καµιά ενέργεια 
1- Επιδιόρθωση 
των λακκούβων 
και ρωγµών 
 

 
6 (10-
15%) 

 
5 (15-
20%) 

 
4 (20-
25%) 

Επιδιορθωµένα τµήµατα και/ή λακκούβες ή υπό δηµιουργία λακκούβες 
υπάρχουν. Η επιφάνειά τους είναι µεγαλύτερη από το 10%, αλλά 
µικρότερη του 25% της συνολικής επιφάνειας του καταστρώµατος. 
Αρκετές ρωγµές ασφαλτικού. Παρουσία έντονης τροχαυλάκωσης στο 
οδόστρωµα. 

  

0-καµία ενέργεια 
1- Επιδιόρθωση 
των λακκούβων 
και ρωγµών 
2-Αντικατάσταση 
ασφαλτικής 
επίστρωσης  

 
3 
 
 
 

Επιδιορθωµένα τµήµατα και/ή λακκούβες ή υπό δηµιουργία λακκούβες 
υπάρχουν. Η επιφάνειά τους είναι µεγαλύτερη από το 25% της 
συνολικής επιφάνειας του καταστρώµατος. Πυκνό δίκτυο ρωγµών 
ασφαλτικού. Συνδυαστικά, παρουσία έντονης τροχαυλάκωσης. 

 

1- Επιδιόρθωση 
των λακκούβων 
και ρωγµών 
2-Αντικατάσταση 
ασφαλτικής 
επίστρωσης 

 
2(50-
70%) 

 
1(>70%) 

 
 
 

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, που συνοδεύεται από ρηγµάτωση του 
ασφαλτικού στις θέσεις αυτές. 

  

1- Επιδιόρθωση 
των λακκούβων 
και ρωγµών 
2-Αντικατάσταση 
ασφαλτικής 
επίστρωσης 
3- Ανακατασκευή 
του συνόλου των 
ασφαλτικών 
στρώσεων και 
της στεγάνωσης 

• 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. 
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1.7 Πίνακας Κ3: Αρµοί 

Κατάσταση Περιγραφή ∆υνατή δράση 

9 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις χαλάρωσης µεταβατικών λωρίδων, ρηγµάτωσης υλικού 
σφράγισης οπών αγκύρωσης. Ο αρµός βρίσκεται χαµηλότερα από τη στάθµη της επιφάνειας κυκλοφορίας. Ο 
αρµός είναι στεγανός. 
 

 

0 – Καµία ενέργεια 

8 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. Περιορισµένη χαλάρωση µεταβατικών λωρίδων. ∆εν υπάρχουν ρηγµατώσεις 
υλικού σφράγισης οπών αγκύρωσης. Ο αρµός βρίσκεται χαµηλότερα από τη στάθµη της επιφάνειας 
κυκλοφορίας. ∆ιαρροές λόγω κακής λειτουργίας/αστοχίας ή λόγω έλλειψης  στεγανωτικής µεµβράνης 

.    

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Επικόλληση στεγανωτικής µεµβράνης 

7 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. Χαλάρωση, ρηγµάτωση, περιορισµένη αποκόλληση µεταβατικών λωρίδων. 
Ρηγµατώσεις υλικού σφράγισης ή υλικού κάλυψης οπών αγκύρωσης ενός τεµαχίου αρµού (συνήθως στη 
λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας). Ο αρµός βρίσκεται στη στάθµη της επιφάνειας κυκλοφορίας. Ο αρµός δεν 
είναι στεγανός λόγω έλλειψης ή αστοχίας στεγανωτικής µεµβράνης. 

    

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Τοποθέτηση/ Επικόλληση της 
στεγανωτικής µεµβράνης 
2 – Αποκατάσταση µεταβατικής λωρίδας 
1+2 

6 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. Χαλάρωση, θραύση, αποκόλληση (κατά µήκος ενός τεµαχίου 1ή 2µ) 
µεταβατικών λωρίδων, ή/και αποφλοιώσεις ελαστοµερούς επιφάνειας κυκλοφορίας. Ρηγµατώσεις και 
απώλειες υλικού σφράγισης-κάλυψης σε αρκετές οπές αγκύρωσης ενός τεµαχίου αρµού (συνήθως στη 
λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας). Λίγες αγκυρόβιδες έχουν φαγωµένα σπειρώµατα ή έχουν τοποθετηθεί λάθος 
εκ κατασκευής. Έκθεση αρµού στην κυκλοφορία, τµήµα του οποίου βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια 
κυκλοφορίας (λόγω τροχαυλάκωσης, καθίζησης µεταβατικού, κ.τ.λ.). Ο αρµός «κουδουνίζει» µε τη διέλευση 
βαρέος οχήµατος. Ο αρµός δεν είναι στεγανός λόγω έλλειψης ή αστοχίας στεγανωτικής µεµβράνης 
. 

    

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

5 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά.  
Χαλάρωση, θραύση, αποκόλληση, κατά µήκος όλου του πλάτους λωρίδας, των µεταβατικών λωρίδων. 
Εκτεταµένες αποκολλήσεις της ελαστοµερούς εξωτερικής επιφάνειας του αρµού. Ρηγµατώσεις, αστοχίες 
υλικού σφράγισης-κάλυψης αρκετών οπών αγκύρωσης αρµού (συνήθως στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας). 
Αρκετές αγκυρόβιδες έχουν φαγωµένα σπειρώµατα  Έκθεση αρµού στην κυκλοφορία σε µήκος µεγαλύτερο 
του µέτρου, τµήµα του οποίου βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια κυκλοφορίας (λόγω τροχαυλάκωσης, 
καθίζησης µεταβατικού, κ.τ.λ.). Ο αρµός «κουδουνίζει» µε τη διέλευση οχηµάτων.  
Ο αρµός δεν είναι στεγανός λόγω έλλειψης ή αστοχίας στεγανωτικής µεµβράνης.   

   

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

4 

Τεµάχιο ή τεµάχια του αρµού (συνήθως στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας) λειτουργούν επισφαλώς. 
Υπάρχουν χαλάρωση και θραύση (κατά µήκος πολλών τεµαχίων) µεταβατικών λωρίδων, ή/και εκτεταµένες 
αποφλοιώσεις ελαστοµερούς επιφάνειας κυκλοφορίας. Ρηγµατώσεις και απώλεια υλικού σφράγισης-κάλυψης 
στις περισσότερες οπές αγκύρωσης δύο ή περισσότερων τεµαχίων αρµού (και εκτός λωρίδας βραδείας 
κυκλοφορίας). Πολλές αγκυρόβιδες έχουν φαγωµένα σπειρώµατα ή έχουν τοποθετηθεί λάθος εκ κατασκευής, 
µε συνέπεια να µην αγκυρώνουν ικανοποιητικά τον αρµό και ο αρµός να «κουδουνίζει» µε τη διέλευση 
οχηµάτων. Ο αρµός δεν είναι στεγανός λόγω έλλειψης ή αστοχίας στεγανωτικής µεµβράνης 

0 – Καµία ενέργεια  
1 – Αποκατάσταση µεταβατικής λωρίδας και 
Επισκευή / Αντικατάσταση αγκυρόβιδων 
2 – Κατασκευή ασφαλτικού λεπτοτάπητα / 
άρση τροχαυλάκωσης 
3 – Επικόλληση στεγανωτικής µεµβράνης 
4 – Ανακατασκευή της βάσης έδρασης 
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Η βαθµολογία ξεχωριστά για κάθε αρµό γέφυρας κλάδου. 
 

.    

3 

Ο αρµός δεν λειτουργεί κανονικά.  
Καθολική χαλάρωση, θραύση, αποκόλληση (κατά µήκος πολλών τεµαχίων) µεταβατικών λωρίδων, ή/και 
εκτεταµένες αποφλοιώσεις ελαστοµερούς επιφάνειας κυκλοφορίας.  
Ρηγµατώσεις, απώλεια υλικού σφράγισης, κάλυψης των περισσότερων οπών αγκύρωσης πολλών τεµαχίων 
αρµού. Πολλές αγκυρόβιδες έχουν φαγωµένα σπειρώµατα ή έχουν τοποθετηθεί λάθος εκ κατασκευής. 
Αρκετές αγκυρόβιδες έχουν εξολκευθεί ή έχουν χάσει το πάσο τους, µε συνέπεια τµήµατα αρµού να έχουν 
απωλέσει την αγκύρωσή τους. Ο αρµός κινείται πάνω – κάτω λόγω ανεπαρκούς αγκύρωσης µε κίνδυνο να 
βγει από τη θέση του. Ο αρµός δεν είναι στεγανός λόγω έλλειψης ή αστοχίας στεγανωτικής µεµβράνης. 

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

2 

Ο αρµός δεν λειτουργεί κανονικά. Καθολική χαλάρωση, θραύση, αποκόλληση (κατά µήκος πολλών τεµαχίων) 
µεταβατικών λωρίδων, ή/και εκτεταµένες αποφλοιώσεις ελαστοµερούς επιφάνειας κυκλοφορίας.  
Ρηγµατώσεις, απώλεια υλικού σφράγισης-κάλυψης των περισσότερων οπών αγκύρωσης των περισσότερων 
τεµαχίων αρµού. Οι περισσότερες αγκυρόβιδες έχουν φαγωµένα σπειρώµατα ή έχουν τοποθετηθεί λάθος εκ 
κατασκευής. Πολλές αγκυρόβιδες έχουν εξολκευθεί ή έχουν χάσει το πάσο τους, µε συνέπεια τµήµατα αρµού 
να µην είναι καθόλου αγκυρωµένα. Τµήµα του αρµού έχει βγει από τη θέση του. Απαιτείται άµεσο κλείσιµο 
λωρίδας κυκλοφορίας. Ο αρµός δεν είναι στεγανός λόγω έλλειψης ή αστοχίας στεγανωτικής µεµβράνης. 

  

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

1 

Ο αρµός δεν λειτουργεί κανονικά.  
Υπάρχουν καθολική χαλάρωση και θραύση (κατά µήκος πολλών τεµαχίων) µεταβατικών λωρίδων, ή/και 
εκτεταµένες αποφλοιώσεις ελαστοµερούς επιφάνειας κυκλοφορίας. Υπάρχουν ρηγµατώσεις και απώλεια 
υλικού σφράγισης-κάλυψης των περισσότερων οπών αγκύρωσης των περισσότερων τεµαχίων αρµού. Οι 
περισσότερες αγκυρόβιδες έχουν φαγωµένα σπειρώµατα ή έχουν τοποθετηθεί λάθος εκ κατασκευής. Πολλές 
αγκυρόβιδες έχουν εξολκευθεί ή έχουν χάσει το πάσο τους, µε συνέπεια τµήµατα αρµού να µην είναι καθόλου 
αγκυρωµένα.  Τµήµα του αρµού έχει βγει από τη θέση του. Απαιτείται άµεσο κλείσιµο του κλάδου 
κυκλοφορίας.  Ο αρµός δεν είναι στεγανός λόγω έλλειψης ή αστοχίας στεγανωτική µεµβράνης. 

  

1 – Αποκατάσταση µεταβατικής λωρίδας και 
Επισκευή / Αντικατάσταση αγκυρόβιδων 
2 – Κατασκευή ασφαλτικού λεπτοτάπητα / 
άρση τροχαυλάκωσης 
3 – Επικόλληση στεγανωτικής µεµβράνης 
4 – Ανακατασκευή της βάσης έδρασης  
6 – Αντικατάσταση αρµών 
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1.8 Πίνακας Κ4: Αρµός έγχυτης ασφαλτικής µαστίχης 

Κατάσταση Περιγραφή ∆υνατή δράση 

9 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις χαλάρωσης 
ή  ρηγµάτωσης του υλικού. Ο αρµός βρίσκεται στην στάθµη της 
επιφάνειας κυκλοφορίας. Ο αρµός είναι στεγανός. 

 

0 – Καµία ενέργεια 

8 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. Περιορισµένες ρηγµατώσεις υλικού. 
Ο αρµός βρίσκεται στην στάθµη της επιφάνειας κυκλοφορίας. Ο 
αρµός είναι στεγανός. 

 

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Τοπική επιδιόρθωση 
ρηγµατώσεων 

7 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. Ρηγµάτωση υλικού ασφαλτικής 
µαστίχης σε επιφάνεια µεγαλύτερη από ένα µέτρο. Ο αρµός 
βρίσκεται στην στάθµη της επιφάνειας κυκλοφορίας. 

 

0 – Καµία ενέργεια 
1 –  Τοπική επιδιόρθωση 
ρηγµατώσεων 

6 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά. Ρηγµάτωση, θραύση, αποκόλληση 
κατά µήκος δύο µέτρων ή/και αποφλοιώσεις στην επιφάνεια του 
υλικού ασφαλτικής. Έκθεση αρµού στην κυκλοφορία, τµήµα του 
οποίου βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια κυκλοφορίας (λόγω 
τροχαυλάκωσης, καθίζησης µεταβατικού, κ.τ.λ.).   

 

0 – Καµία ενέργεια 
1 –  Τοπική επιδιόρθωση 
ρηγµατώσεων 
2 – Αποκατάσταση 
φθαρµένων τµηµάτων  
3 – Άρσης τροχαυλάκωσης 

5 

Ο αρµός λειτουργεί κανονικά.  Ρηγµάτωση, θραύση, αποκόλληση, 
κατά µήκος τουλάχιστον του µισού αρµού, µε εκτεταµένες 
αποκολλήσεις της επιφάνειάς του. Έκθεση αρµού στην 
κυκλοφορία σε µήκος µεγαλύτερο του µέτρου, τµήµα του οποίου 
βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια κυκλοφορίας (λόγω 
τροχαυλάκωσης, καθίζησης µεταβατικού, κ.τ.λ.).  

 

0 – Καµία ενέργεια 
1 –  Τοπική επιδιόρθωση 
ρηγµατώσεων 
2 – Αποκατάσταση 
φθαρµένων τµηµάτων  
3 – Άρσης τροχαυλάκωσης 
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4 

Μέρος του αρµού λειτουργεί επισφαλώς. Υπάρχουν ρηγµατώσεις 
και θραύση στο µεγαλύτερο µέρος του αρµού και εκτεταµένες 
αποκολλήσεις της επιφάνειάς του. Τουλάχιστον ο µισός αρµός 
είναι εκτεθειµένος στην κυκλοφορία, λόγω τροχαυλάκωσης, 
καθίζησης µεταβατικού, κ.τ.λ. 

 

1 –  Τοπική επιδιόρθωση 
ρηγµατώσεων 
2 – Αποκατάσταση 
φθαρµένων τµηµάτων  
3 – Άρσης τροχαυλάκωσης  
4 – Ανακατασκευή 
φθαρµένου αρµού 

3 

Ο αρµός δεν λειτουργεί κανονικά. Καθολική θραύση, αποκόλληση 
κατά µήκος του µεγαλύτερου µέρους του αρµού. Υπάρχουν 
επικίνδυνες για τους διερχόµενους οδηγούς λακκούβες κατά µήκος 
του αρµού. Το µεγαλύτερο µέρος του αρµού είναι εκτεθειµένο στην 
κυκλοφορία, λόγω τροχαυλάκωσης, καθίζησης µεταβατικού, κ.τ.λ. 

 

1 –  Τοπική επιδιόρθωση 
ρηγµατώσεων 
2 – Αποκατάσταση 
φθαρµένων τµηµάτων  
3 – Άρσης τροχαυλάκωσης  
4 – Ανακατασκευή 
φθαρµένου αρµού 

2 

Ο αρµός δεν λειτουργεί κανονικά. Καθολική θραύση, αποκόλληση 
κατά µήκος σχεδόν όλου του αρµού. Τµήµα του αρµού έχει βγει 
από τη θέση του. Απαιτείται άµεσο κλείσιµο λωρίδας 
κυκλοφορίας.  

2 – Αποκατάσταση 
φθαρµένων τµηµάτων  
3 – Άρσης τροχαυλάκωσης  
4 – Ανακατασκευή 
φθαρµένου αρµού 
5 – Αντικατάσταση αρµού 

1 

Ο αρµός δεν λειτουργεί κανονικά. Υπάρχουν καθολική θραύση και 
αποκόλληση της επιφάνειάς του σε όλο το µήκος του. Τµήµα του 
αρµού έχει βγει από τη θέση του. Απαιτείται άµεσο κλείσιµο του 
κλάδου κυκλοφορίας. 

 

2 – Αποκατάσταση 
φθαρµένων τµηµάτων  
3 – Άρσης τροχαυλάκωσης  
4 – Ανακατασκευή 
φθαρµένου αρµού 
5 – Αντικατάσταση αρµού 

 
 
 
 



  Εγχειρίδιο Αξιολόγησης δομικής &  

λειτουργικής επάρκειας γεφυρών Γεφυρών

 

 
Τµήµα Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών  19 
∆ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύου & Παραχωρήσεων / Τοµέας Λ.Ε.Σ. 

 

1.9 Πίνακας Κ5: Εφέδρανα 

Κατά- 
σταση 

Περιγραφή ∆υνατή δράση 

9 

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. 
− Ακραίες µεταλλικές πλάκες αγκύρωσης. - 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 

8 

Τα δοµικά µέρη του εφεδράνου, τα στοιχεία αγκύρωσης και έδρασής του στα δοµικά στοιχεία της γέφυρας, παρουσιάζουν µία από τις 
φθορές, που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες δεν επηρεάζουν δυσµενώς την ανθεκτικότητά του στο χρόνο:  
− Αποχρωµατισµός της εξωτερικής προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς 
− Φθορές βαφής µεταλλικών στοιχείων εφεδράνου και επιφανειακή οξείδωσή τους. 
Οι πλίνθοι έδρασης του εφεδράνου έχουν τριχοειδείς ρωγµές. Το εφέδρανο είναι καλυµµένο από φελιζόλ ή πολυστερίνη, αποµεινάρια 
κονιάµατος, σκυροδέµατος που πιθανόν να το εµποδίζουν να µετακινηθεί/στραφεί/ συµπιεσθεί πλήρως. 

   

0-καµιά ενέργεια 
 
1- Αποµάκρυνση προϊόντων 
οξείδωσης/νέα 
προστατευτική βαφή 
µεταλλικών στοιχείων 
 

7 

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 δεν 
επηρεάζουν την ανθεκτικότητά του στο χρόνο:  
− Αποχρωµατισµός της εξωτερικής προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς 
− Σκίσιµο της εξωτερικής προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς 
− Αστοχίες βουλκανισµού µε αποκόλληση της εξωτερικής  προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς χωρίς έκθεση εσωτερικών 

µεταλλικών πλακών ενίσχυσης στην ατµόσφαιρα 
− Φθορές βαφής µεταλλικών στοιχείων εφεδράνου και επιφανειακή οξείδωσή τους. 
Οι πλίνθοι έδρασης του εφεδράνου έχουν τριχοειδείς ρωγµές. Οι επιφάνειες έδρασης του εφεδράνου δεν είναι επίπεδες, λόγω 
κακότεχνης αρχικής τοποθέτησης του. Υπάρχουν κενά µεταξύ πλίνθων έδρασης και εφεδράνων. 

   

0-καµιά ενέργεια 

1- Αποµάκρυνση προϊόντων 
οξείδωσης/νέα 
προστατευτική βαφή 
µεταλλικών στοιχείων 
 
2- Περιορισµένη επιτόπια 
συντήρηση (ψυχρός 
βουλκανισµός, σφράγιση 
ρωγµών κ.α.). 
 

6 

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 
− Σκίσιµο της εξωτερικής προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς 
− Αστοχίες βουλκανισµού µε αποκόλληση της εξωτερικής  προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς χωρίς έκθεση εσωτερικών 

µεταλλικών πλακών ενίσχυσης στην ατµόσφαιρα 
− Φθορές βαφής µεταλλικών στοιχείων εφεδράνου και επιφανειακή οξείδωσή τους. 
Οι πλίνθοι έδρασης του εφεδράνου έχουν ρωγµές. Οι επιφάνειες έδρασης του εφεδράνου δεν είναι επίπεδες, λόγω κακότεχνης αρχικής 
τοποθέτησης του. Υπάρχουν κενά µεταξύ πλίνθων έδρασης και εφεδράνων. Το εφέδρανο είναι καλυµµένο από φελιζόλ ή πολυστερίνη, 
αποµεινάρια κονιάµατος, σκυροδέµατος που πιθανόν να το εµποδίζουν να µετακινηθεί/στραφεί/ συµπιεσθεί πλήρως. 

   

0-καµιά ενέργεια 
 
1- Αποµάκρυνση προϊόντων 
οξείδωσης/νέα 
προστατευτική βαφή 
µεταλλικών στοιχείων 
 
2- Περιορισµένη επιτόπια 
συντήρηση (ψυχρός 
βουλκανισµός, σφράγιση 
ρωγµών κ.α.). 
 
3-Ανύψωση του φορέα, για 
επανεγκατάσταση 
εφεδράνου (ων)   
 
4- Αφαίρεση τεµαχίων 
σκυροδέµατος, φελιζόλ, 
πολυστερίνης που 
εµποδίζουν τη πλήρη 
λειτουργία 

5 

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 
− Σκίσιµο της εξωτερικής προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς 
− Αστοχίες βουλκανισµού µε αποκόλληση της εξωτερικής  προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς µε ή χωρίς έκθεση εσωτερικών 

µεταλλικών πλακών ενίσχυσης στην ατµόσφαιρα 
− Φθορές βαφής µεταλλικών στοιχείων εφεδράνου και επιφανειακή οξείδωσή τους. 
Οι πλίνθοι έδρασης του εφεδράνου έχουν ρωγµές. Οι επιφάνειες έδρασης του εφεδράνου δεν είναι επίπεδες, λόγω κακότεχνης αρχικής 
τοποθέτησης του. Υπάρχουν κενά µεταξύ πλίνθων έδρασης και εφεδράνων. Οι κατακόρυφες κλίσεις του εφεδράνου είναι ίσες από τις 
αναµενόµενες για το ιστορικό φόρτισής του και για τις συνθήκες θερµοκρασίας και φόρτισης κατά την επιθεώρησή του.  Οι θλιπτικές 
παραµορφώσεις του εφεδράνου είναι ίσες από τις αναµενόµενες για τις συνθήκες θερµοκρασίας και φόρτισης κατά την επιθεώρησή του. 
Το εφέδρανο είναι καλυµµένο από φελιζόλ ή πολυστερίνη, αποµεινάρια κονιάµατος, σκυροδέµατος που πιθανόν να το εµποδίζουν να 
µετακινηθεί/στραφεί/ συµπιεσθεί πλήρως. 

   

0-καµιά ενέργεια 

1- Αποµάκρυνση προϊόντων 
οξείδωσης/νέα 
προστατευτική βαφή 
µεταλλικών στοιχείων 
 
2- Περιορισµένη επιτόπια 
συντήρηση (ψυχρός 
βουλκανισµός, σφράγιση 
ρωγµών κ.α.). 
 
3- Ανύψωση για 
επανατοποθέτηση 
εφεδράνου.(µόνο στη 
περίπτωση µη 
αγκυρούµενων) 
 
4- Αφαίρεση τεµαχίων 
σκυροδέµατος, φελιζόλ, 
πολυστερίνης που 
εµποδίζουν τη πλήρη 
λειτουργία 
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4 

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 
− Σκίσιµο της εξωτερικής προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς 
− Αστοχίες βουλκανισµού µε αποκόλληση της εξωτερικής  προστατευτικής επικάλυψης ελαστοµερούς µε ή χωρίς έκθεση εσωτερικών 

µεταλλικών πλακών ενίσχυσης στην ατµόσφαιρα 
− Φθορές βαφής µεταλλικών στοιχείων εφεδράνου και επιφανειακή οξείδωσή τους. 
Οι πλίνθοι έδρασης του εφεδράνου έχουν µεγάλους εύρους ρωγµές. Οι επιφάνειες έδρασης του εφεδράνου δεν είναι οριζόντιες και 
υποβάλλουν το εφέδρανο σε µόνιµες οριζόντιες στροφές µεγαλύτερες από αυτές που µπορεί να παραλάβει σε µακροχρόνια βάση. 
Οι επιφάνειες έδρασης του εφεδράνου δεν είναι επίπεδες, λόγω κακότεχνης αρχικής τοποθέτησης του. Υπάρχουν κενά µεταξύ πλίνθων 
έδρασης και εφεδράνων. Οι κατακόρυφες κλίσεις του εφεδράνου είναι ίσες από τις αναµενόµενες για το ιστορικό φόρτισής του και για τις 
συνθήκες θερµοκρασίας και φόρτισης κατά την επιθεώρησή του.  Οι θλιπτικές παραµορφώσεις του εφεδράνου είναι ίσες από τις 
αναµενόµενες για τις συνθήκες θερµοκρασίας και φόρτισης κατά την επιθεώρησή του. Το εφέδρανο είναι καλυµµένο από φελιζόλ ή 
πολυστερίνη, αποµεινάρια κονιάµατος, σκυροδέµατος που πιθανόν να το εµποδίζουν να µετακινηθεί/στραφεί/ συµπιεσθεί πλήρως. 

  

0-καµιά ενέργεια 

1- Επιδιόρθωση πλακών/νέα 
επεξεργασία 
επιφάνειας/βαφή 

3- Ανύψωση για 
επανατοποθέτηση 
εφεδράνου.(µόνο στη 
περίπτωση µη 
αγκυρούµενων) 
 
4- Αφαίρεση τεµαχίων 
σκυροδέµατος, φελιζόλ, 
πολυστερίνης που 
εµποδίζουν τη πλήρη 
λειτουργία 
 
 

3 

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 
− 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. 
Οι επιφάνειες έδρασης του εφεδράνου δεν είναι οριζόντιες και υποβάλλουν το εφέδρανο σε µόνιµες οριζόντιες στροφές µεγαλύτερες από 
αυτές που µπορεί να παραλάβει σε µακροχρόνια βάση. 
Οι επιφάνειες έδρασης του εφεδράνου δεν είναι επίπεδες, λόγω κακότεχνης αρχικής τοποθέτησης του. Υπάρχουν κενά µεταξύ πλίνθων 
έδρασης και εφεδράνων. Οι κατακόρυφες κλίσεις του εφεδράνου είναι µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες για το ιστορικό φόρτισής του 
και για τις συνθήκες θερµοκρασίας και φόρτισης κατά την επιθεώρησή του, 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 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. 

 

0-καµιά ενέργεια 

1- Επιδιόρθωση πλακών/νέα 
επεξεργασία 
επιφάνειας/βαφή 

3- Ανύψωση για 
επανατοποθέτηση 
εφεδράνου (µόνο στη 
περίπτωση µη 
αγκυρούµενων) 
 
4- Aνακασκευή των πλίνθων 
έδρασης 

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 ή/ και έχουν αποκολληθεί ή µετακινηθεί από το δοµικό στοιχείο της 
γέφυρας στο οποίο εδράζουν το εφέδρανο. Οι επιφάνειες έδρασης του εφεδράνου δεν είναι οριζόντιες και υποβάλλουν το εφέδρανο σε 
µόνιµες οριζόντιες στροφές µεγαλύτερες από αυτές που µπορεί να παραλάβει σε µακροχρόνια βάση. Οι επιφάνειες έδρασης του 
εφεδράνου δεν είναι επίπεδες, λόγω κακότεχνης αρχικής τοποθέτησης του. Υπάρχουν µεγάλα κενά µεταξύ πλίνθων έδρασης και 
εφεδράνων, που έχουν προκαλέσει τοπικές αποδιοργανώσεις υλικού και πλαστικές παραµορφώσεις µεταλλικών στοιχείων.  Οι 
κατακόρυφες κλίσεις του εφεδράνου είναι µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες για το ιστορικό φόρτισής του και για τις συνθήκες 
θερµοκρασίας και φόρτισης κατά την επιθεώρησή του, 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. 

 

0-καµιά ενέργεια 
 
1- Εκτεταµένη  επιτόπια 
συντήρηση (ψυχρός 
βουλκανισµός, σφράγιση 
ρωγµών, αφαίρεση 
προϊόντων οξείδωσης,  
βαφή κ.α.). 
 
3-Ανύψωση του φορέα, για 
επανεγκατάσταση 
εφεδράνου (ων) 
 
4- Aνακασκευή των πλίνθων 
έδρασης 

1 

Τα δοµικά µέρη του εφεδράνου, τα στοιχεία αγκύρωσης και έδρασής του στα δοµικά στοιχεία της γέφυρας, έχουν αστοχήσει 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. 

  

4- Αντικατάσταση του 
εφεδράνου (ων)/ 
ανακασκευή των πλίνθων 
έδρασης  
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1.10 Πίνακας Κ6: Προσκρούσεις 

Κατάσταση Περιγραφή 
9 ∆εν υπάρχουν βλάβες από προσκρούσεις διερχόµενων οχηµάτων. 

8 

Βλάβη από προσκρούσεις των διερχόµενων οχηµάτων έχει συµβεί και αφορά απώλεια επιφανειακού 
σκυροδέµατος της επικάλυψης χωρίς έκθεση οπλισµού ή επισκευασµένη φθορά που είχε εκθέσει 
οπλισµό. 

 

7 

Βλάβη από προσκρούσεις των διερχόµενων οχηµάτων έχει συµβεί και αφορά απώλεια επιφανειακού 
σκυροδέµατος της επικάλυψης χωρίς έκθεση οπλισµού ή επισκευασµένη φθορά που είχε εκθέσει 
οπλισµό. 

 

6 

Βλάβη από προσκρούσεις των διερχόµενων οχηµάτων έχει συµβεί και αφορά απώλεια επιφανειακού 
σκυροδέµατος και έκθεση οπλισµού. 

  

5 

Βλάβη από προσκρούσεις των διερχόµενων οχηµάτων έχει συµβεί και αφορά απώλεια επιφανειακού 
σκυροδέµατος, απώλεια διατοµής χαλαρού οπλισµού και έκθεση οπλισµού προέντασης. 

 

4 

Βλάβη από προσκρούσεις των διερχόµενων οχηµάτων έχει συµβεί και αφορά απώλεια επιφανειακού 
σκυροδέµατος, σηµαντική απώλεια διατοµής χαλαρού οπλισµού και απώλεια διατοµής οπλισµού 
προέντασης. 

 
3 
2 
1 

Βλάβη από προσκρούσεις των διερχόµενων οχηµάτων έχει συµβεί και η επάρκεια του βλαφθέντος 
στοιχείου είναι αµφίβολη. Ανάλυση απαιτείται για να προσδιοριστεί αν διασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα και η ακεραιότητα της γέφυρας. 
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1.11 Πίνακας K7: Μεταλλική δοκός 

Κατάσταση Περιγραφή ∆υνατή δράση 

9 ∆εν υπάρχει καµία ένδειξη έναρξης οξείδωσης και η βαφή 
προστατεύει πλήρως την επιφάνεια του µετάλλου. 

0 – Καµία ενέργεια 

8 

∆εν υπάρχει ένδειξη έναρξης οξείδωσης. Η βαφή έχει µικρές 
ρηγµατώσεις, απολέπιση ή άλλα πρόωρα σηµάδια φθοράς τα 
οποία δεν εκτείνονται στο µέταλλο. 

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Καθαρισµός της 
επιφάνειας του µετάλλου 

7 

Υπάρχει µικρή ή µη ενεργή οξείδωση. Η βαφή έχει 
ρηγµατώσεις, απολέπιση ή άλλα πρόωρα σηµάδια φθοράς τα 
οποία δεν εκτείνονται στο µέταλλο. 

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Καθαρισµός της 
επιφάνειας του µετάλλου 
2 – Καθαρισµός της 
επιφάνειας του µετάλλου και 
αποκατάσταση της 
επίστρωσης της βαφής 

6 

Σχηµατίζεται ή σχηµατίστηκε “Φακιδιασµένη” επιφάνεια της 
βαφής. Η βαφή δεν είναι πλέον αποτελεσµατική. Πιθανή 
έκθεση του µετάλλου  χωρίς έναρξη οξείδωσης, φαινόµενο 
που θα προκαλούσε απώλεια της διατοµής του. 

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

5 

Σχηµατίστηκε “Φακιδιασµένη” επιφάνεια της βαφής. Η βαφή 
δεν είναι πλέον αποτελεσµατική. Έκθεση του µετάλλου  χωρίς 
έναρξη οξείδωσης, φαινόµενο που θα προκαλούσε απώλεια 
της διατοµής του. 

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

4 

Η προστατευτική βαφή έχει φθαρεί. Η επιφάνεια του µετάλλου 
παρουσιάζει διάβρωση. ∆εν χρήζει δοµικής ανάλυσης. κανένα 
από τα στοιχεία της γέφυρας 

0 – Καµία ενέργεια 
3 – Τοπικός καθαρισµός της 
επιφάνειας του µετάλλου και 
βαφή 
4 – Αντικατάσταση της βαφής 

3 

Η προστατευτική βαφή έχει φθαρεί. Η επιφάνεια του µετάλλου 
παρουσιάζει µεγάλη διάβρωση. ∆εν χρήζει δοµικής ανάλυσης. 
κανένα από τα στοιχεία της γέφυρας 

0 – Καµία ενέργεια 
3 – Τοπικός καθαρισµός της 
επιφάνειας του µετάλλου και 
βαφή 
4 – Αντικατάσταση της βαφής 

2-1 

Η διάβρωση έχει προκαλέσει απώλειας διατοµής. Απαιτείται 
δοµική ανάλυση να διαπιστωθεί η τελική αντοχή του στοιχείου 
ή / και της γέφυρας 

0 – Καµία ενέργεια 
5 – Πρωτεύουσα 
αποκατάσταση µονάδας 
6 – αντικατάσταση µονάδας 

• Εάν το µεταλλικό στοιχείο έχει καθαριστεί και επισκευαστεί, και η βαφή αντέχει, τότε η 
βαθµολογία θα µπορούσε να αυξηθεί σε µια ευνοϊκότερη κατάσταση. 

• Ένα σηµείο µε τοπική φθορά βαφής όπως το κάτω πέλµα της δοκού σηµαίνει ότι όλο το 
στοιχείο θα βαθµολογηθεί µε βάση τη δυσµενέστερη αυτή κατάσταση.  
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1.12 Πίνακας Ε4: Ελεύθερο Ύψος Τεχνικού 

 Χαρακτηριστικά αναφέρεται, πως µε από τις παραπάνω τιµές πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο το ελάχιστο ύψους που µετριέται µεταξύ οδοστρώµατος υποκείµενης 
οδού και ανωδοµής του τεχνικού. 

 
 

1.13  Πίνακας Ε5: Ελεύθερο Πλάτος Τεχνικού 

Σε κάθε περίπτωση λαµβάνουµε την ελάχιστη µετρηµένη απόσταση δεξιά και αριστερά, ακόµη και αν δεν 
βρίσκονται επί της ίδιας διατοµής της οδού. 
Αφού µετρηθούν οι αποστάσεις (δεξιά – αριστερά) από τα δοµικά στοιχεία του τεχνικού και τα ελεύθερα 
ύψη, για την εξαγωγή της τελικής βαθµολογίας λαµβάνεται υπόψη ο µικρότερος βαθµός κατάστασης από 
τους παραπάνω.  

Ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τεχνικού 

Λειτουργική Κλάση Οδού 

Μονής κατεύθυνσης ∆ιπλής κατεύθυνσης 

Αυτοκινητόδροµοι, Κεντρικές Αρτηρίες 

Κύριος Άξονας Γέφυρα Ράµπας Κ
α
τά
σ
τα
σ
η

 

Αριστερά ∆εξιά Αριστερά  ∆εξιά 

Άλλες κύριες και 
δευτερεύουσες 

αρτηρίες 

Κύριοι και 
δευτερεύοντες 
συλλεκτήριοι 

Σιδηρόδροµος 

9 > 9,1 m >9,1 m >1,2 m >3,0 
m >9,1 m >3,7 m >6,1 m 

8 9,1 m 9,1 m 1,2 m 3,0 m 9,1 m 3,7 m 6,1 m 
7 5,5 m 5,5 m 0,9 m 2,7 m 6,4 m 3,4 m 5,2 m 
6 1,8 m 1,8 m 0,6 m 2,4 m 3,7 m 3,0 m 4,3 m 
5 1,5 m 1,5 m 0,6 m 1,8 m 3,0 m 2,4 m 3,4 m 
4 1,2 m 1,2 m 0,6 m 1,2 m 1,8 m 1,2 m 2,4 m 

3 Εκατέρωθεν ελεύθερη απόσταση µικρότερη από αυτήν κατάστασης «4», που δύναται να αρθεί µε 
διορθωτικές ενέργειες. 

2 Εκατέρωθεν ελεύθερη απόσταση µικρότερη από αυτήν κατάστασης «4», που απαιτεί αντικατάσταση 
δοµικού στοιχείου ή του συνόλου του τεχνικού. 

1 Γέφυρα κλειστή 

 
 

 Περιγραφή 

Κατάσταση Υποκείµενος 
Αυτοκινητόδροµος 

Υποκείµενη Εθνική 
ή Επαρχιακή Οδός Υποκείµενος Σιδηρόδροµος 

9 H > 5,18m H > 5,02m H > 7,01m 
8 Η = 5,18m Η = 5,02m Η = 7,01m 
7 5,10m ≤ Η < 5,18m 4,72m ≤ Η < 5,02m 6,85m ≤ Η < 7,01m 
6 5,02m ≤ Η < 5,10m 4,41m ≤ Η < 4,72m 6,70m ≤ Η < 6,85m 
5 4,80m ≤ H < 5,02m 4,34m ≤ H < 4,41m 6,40m ≤ H < 6,70m 
4 4,57m ≤ Η < 4,80m 4,26m ≤ Η < 4,34m 6,09m ≤ Η < 6,40m 

3 Η < Κατάστασης «4». Με κατάλληλες επεµβάσεις µπορούµε να φτάσουµε το ελεύθερο 
ύψος της κατάστασης «4». 

2 Η < Κατάστασης «4». Μπορούµε να επιτύχουµε το ελεύθερο ύψος της κατάστασης «4» 
µόνο µε αντικατάσταση τεχνικού. 

1 Η υποκείµενη οδός είναι κλειστή στην κυκλοφορία. 
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1.14 Πίνακας Ε6: Αποµείωση Βαθµολογίας Ελεύθερου Ύψους Άνω 

∆ιαβάσεων σε σχέση µε την Ετήσια Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία 

Τµηµάτων της Ε.Ο.   

Κάτω από τους αριθµούς Ε.Μ.Η.Κ. δείχνεται η αποµείωση της βαθµολογίας 
Ελεύθερου Ύψους. 

 Ε.Μ.Η.Κ. 

Βαθµολογία 
Ελεύθερου 
Ύψους 

0-5000 5001-10000 10001-15000 15001-25000 25001-35000 >35000 

9 9 9 9 8 8 7 

8 8 8 8 7 7 6 
7 7 7 7 6 6 5 
6 6 6 6 5 5 4 
5 5 5 5 4 4 3 
4 4 4 4 3 2 2 

3 Απαιτούνται κατάλληλες επεµβάσεις για να φτάσουµε βαθµολογία ελεύθερου ύψους 4. 

2 Απαιτείται αντικατάσταση δοµικών στοιχείων του τεχνικού για την επίτευξη βαθµολογίας 4 
αναφορικά µε το ελεύθερο ύψος. 

1 Η οδός είναι κλειστή στην κυκλοφορία. 

 

1.15 Πίνακας Ε7: Συναρµογή µε οδό 

Κατάσταση Περιγραφή 

9 ∆εν απαιτείται µείωση της ταχύτητας διέλευσης από την γέφυρα. 

8 
Τµήµα της οδού απαιτεί µικρή µείωση της ταχύτητας του διερχόµενου οχήµατος, η οποία 
οφείλεται στη χάραξη της, ενώ παράλληλα η συναρµογή της οδού µε τη γέφυρα δεν 
απαιτεί επιπρόσθετη µείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

7 
Τµήµα της οδού απαιτεί σηµαντική µείωση της ταχύτητας του διερχόµενου οχήµατος, η 
οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ παράλληλα η συναρµογή της οδού µε τη γέφυρα 
δεν απαιτεί επιπρόσθετη µείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

6 

Τµήµα της οδού απαιτεί σηµαντική µείωση της ταχύτητας του διερχόµενου οχήµατος, η 
οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ παράλληλα η συναρµογή της οδού µε τη γέφυρα 
απαιτεί µόνο πολύ µικρή επιπρόσθετη µείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την 
γέφυρα  

5 
Τµήµα της οδού απαιτεί σηµαντική µείωση της ταχύτητας του διερχόµενου οχήµατος, η 
οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ παράλληλα η συναρµογή της οδού µε τη γέφυρα 
απαιτεί επιπρόσθετη µείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

4 
Τµήµα της οδού απαιτεί σηµαντική µείωση της ταχύτητας του διερχόµενου οχήµατος, η 
οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ παράλληλα η συναρµογή της οδού µε τη γέφυρα 
απαιτεί σηµαντική επιπρόσθετη µείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

3 
Τµήµα της οδού απαιτεί σηµαντική µείωση της ταχύτητας του διερχόµενου οχήµατος, η 
οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ παράλληλα η συναρµογή της οδού µε τη γέφυρα 
απαιτεί µεγάλη µείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

2 

Τµήµα της οδού απαιτεί σηµαντική µείωση της ταχύτητας του διερχόµενου οχήµατος, η 
οποία οφείλεται στη χάραξη της, ενώ παράλληλα η συναρµογή της οδού µε τη γέφυρα 
απαιτεί πολύ µεγάλη µείωση της ταχύτητας κατά τη διέλευση από την γέφυρα 

1 Γέφυρα κλειστή 
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1.16 Πίνακας Ε8: Κίνδυνος πληµµύρας 

Κατάσταση Περιγραφή 

9 Πολύ µικρή πιθανότητα πληµµύρας 
8 Μικρή πιθανότητα στις προσβάσεις 

7 Μικρή πιθανότητα στην ανωδοµή 
6 Περιστασιακά στις προσβάσεις µε µικρές επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία 
5 Περιστασιακά στις προσβάσεις µε µεγάλες επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία 

4 Περιστασιακά στις προσβάσεις και στην ανωδοµή µε µεγάλες επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία 
3 Συχνά στις προσβάσεις και στην ανωδοµή µε µεγάλες επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία 

2 Πολύ συχνά στις προσβάσεις και στην ανωδοµή µε σοβαρές επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία 
1 Γέφυρα κλειστή 

1.17 Πίνακας Ε9: Υδραυλική επάρκεια 

Κατάσταση Περιγραφή 

9 Γέφυρα που δεν διέρχεται άνωθεν υδάτινου κωλύµατος / όχι εµφανείς ή αξιόλογες διαβρώσεις 
που επηρεάζουν την κατασκευή 

8 Οι όχθες προστατευµένες ή επαρκώς φυτεµένες 

7 Απαίτηση µικρών επισκευών προστασίας πρανών όχθης 
6 Αρχή διάβρωσης πρανών όχθης 
5 Σηµαντική διάβρωση πρανών όχθης 

4 Σηµαντική υποβάθµιση προστασίας πρανών όχθης και επιχωµάτων 
3 Αλλαγή της κοίτης του ρέµατος 

2 Η αλλαγή που έχει επέλθει στο υδάτινο ρέµα απειλεί άµεσα την γέφυρα 
1 Γέφυρα κλειστή λόγω πλήρους διάβρωσης/ αλλαγής κοίτης 

1.18 Πίνακας Ε10: Φέρουσα ικανότητα γέφυρα 

Κατάσταση Περιγραφή 

5 Ίσο ή πάνω από το νόµιµο φορτίο. 
4 0.1 – 9.9% κάτω από το νόµιµο φορτίο. 

3 10.0 – 19.9% κάτω από το νόµιµο φορτίο. 

2 20.0 – 29.9% κάτω από το νόµιµο φορτίο. 

1 30.0 – 39.9% κάτω από το νόµιµο φορτίο. 

0 >39.9% κάτω από το νόµιµο φορτίο. 

1.19 Πίνακας Ε11: Αξιολόγηση κατασκευής 

Κατάσταση Περιγραφή 

9 Η κατασκευή είναι ανώτερη από τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα. 
8 Η κατασκευή είναι ίση µε τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα. 

7 Η κατασκευή είναι καλύτερη από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα. 

6 Η κατασκευή είναι ίση µε τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα. 

5 Η κατασκευή είναι κατώτερη από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα, αλλά ανεκτή. 

4 Η κατασκευή είναι ανεκτή παρόλο που δεν καλύπτει τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα. 

3 
Η κατασκευή είναι κατώτερη από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα και δεν είναι ανεκτή. Θα πρέπει 
επειγόντως να γίνουν επισκευές στην κατασκευή ώστε η κατάστασή της να γίνει  τουλάχιστον 
ανεκτή. 

2 
Η κατασκευή είναι κατώτερη από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα και δεν είναι ανεκτή. Θα πρέπει 
επειγόντως να γίνει αντικατάσταση της κατασκευή ώστε η κατάστασή της να γίνει τουλάχιστον 
ανεκτή. 

1 Γέφυρα κλειστή στην κυκλοφορία 
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1.20 Πίνακας Ε12: Γεωµετρία κατασκευής 

1.21 Πίνακας Κ8: Τόξο (λίθινα στοιχεία) 

Κατάσταση Περιγραφή ∆υνατή δράση 

9 ∆εν εντοπίζεται  φθορά 0 – Καµία ενέργεια 

8 Πιθανή µικρή ή καθόλου φθορά. Ίχνη επιφανειακών φθορών. 0 – Καµία ενέργεια 

7 Πιθανή µικρή φθορά στους αρµούς. 0 – Καµία ενέργεια 

6 Μικρή φθορά, ρηγµάτωση και αποσάθρωση. Κονίαµα στους 
αρµούς µαρτυρά µικρή αποσάθρωση.   

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Αποκατάσταση στοιχείου 

5 Μέτρια φθορά, ρηγµάτωση και αποσάθρωση. Μέτρια φθορά 
στους αρµούς. 

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Αποκατάσταση στοιχείου 

4 Μέτρια φθορά, ρηγµάτωση και αποσάθρωση. Μεγάλη φθορά 
στους αρµούς. 

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Αποκατάσταση στοιχείου 

3 
Μεγάλη φθορά, ρηγµάτωση και αποσάθρωση. Μεγάλη φθορά 
στους αρµούς. 

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Αποκατάσταση στοιχείου 

2 

Μεγάλη φθορά, αποκοπή ή ρηγµάτωση του υλικού η οποία 
µπορεί να επηρεάσει την δοµική επάρκεια της κατασκευής. 

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Αποκατάσταση στοιχείου 
2 – Αντικατάσταση στοιχείου 

1 
Πολύ µεγάλη φθορά, αποκοπή ή ρηγµάτωση του υλικού η 
οποία µπορεί να επηρεάσει την δοµική επάρκεια της 
κατασκευής. 

0 – Καµία ενέργεια 
1 – Αποκατάσταση στοιχείου 
2 – Αντικατάσταση στοιχείου 

1.22 Πίνακας Ε13: Στηθαία ασφαλείας 

Ε13.1 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 

0 – Καµία ενέργεια 
2 – Αποκατάσταση στοιχείου 
3 – Αντικατάσταση στοιχείου 

Κατάσταση Περιγραφή 

9 Η γεωµετρία της κατασκευής είναι ανώτερη από τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα. 

8 Η γεωµετρία της κατασκευής είναι ίση µε τα ισχύοντα επιθυµητά επίπεδα. 

7 Η γεωµετρία της κατασκευής είναι καλύτερη από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα. 

6 Η γεωµετρία της κατασκευής είναι ίση µε τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα. 

5 Η γεωµετρία της κατασκευής είναι κατώτερη από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα, αλλά ανεκτή. 

4 Η γεωµετρία της κατασκευής είναι ανεκτή παρόλο που δεν καλύπτει τα ισχύοντα ελάχιστα 
επίπεδα. 

3 
Η γεωµετρία της κατασκευής  είναι κατώτερη από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα και δεν είναι 
ανεκτή. Θα πρέπει επειγόντως να γίνουν επισκευές στην ανωδοµή ώστε η κατάστασή της να 
γίνει  τουλάχιστον ανεκτή. 

2 
Η γεωµετρία της κατασκευής  είναι κατώτερη από τα ισχύοντα ελάχιστα επίπεδα και δεν είναι 
ανεκτή. Θα πρέπει επειγόντως να γίνει αντικατάσταση της ανωδοµής ώστε η κατάστασή της να 
γίνει τουλάχιστον ανεκτή. 

1 Γέφυρα κλειστή στην κυκλοφορία 
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Ε13.2 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. 

0 – Καµία ενέργεια 
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 την ποιοτική 
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 Παρειά ΟΣ/ΠΣ 
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4 Τοξωτή ανωδοµή από ΟΣ Κάτω τοξωτό πέλµα ΟΣ 
5 Τοξωτή ανωδοµή από λιθοδοµή Λίθινο τόξο  

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 
Μεταβατικά επιχώµατα 

1 Άοπλα µεταβατικά επιχώµατα 
ακροβάθρων Άοπλο µεταβατικό επίχωµα 

2 Οπλισµένα µεταβατικά επιχώµατα 
ακροβάθρων Οπλισµένο µεταβατικό επίχωµα 

3 Τοίχοι Οπλισµένης γης ακροβάθρων Τοίχος οπλισµένης γης 
 

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, αλλά και τη βαθµολόγηση των φαινοµένων της καθίζησης και της 
υποσκαφής και των λειτουργικών χαρακτηριστικών της γέφυρας, βάσει των Πινάκων 
Αξιολόγησης της παραγράφου 2.1 και τη τελική βαθµολόγηση της δοµικής 
κατάστασης των τεσσάρων βασικών δοµικών τµηµάτων της, είναι απαραίτητο για την 
αποτίµηση της συνολικής επάρκειας της γέφυρας να ληφθούν υπόψη ένα σύνολο 
παραµέτρων που εκτός από τη δοµική ασφάλεια, αφορούν και στη λειτουργικότητα 
αλλά και στη σπουδαιότητα της γέφυρας. Ο τρόπος στάθµισης της επιρροής των 
τριών αυτών βασικών παραµέτρων για την αποτίµηση της συνολικής επάρκειας των 
γεφυρών στηρίζεται στο σύστηµα 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 βαρεία επισκευή ή η 
αντικατάστασή της.  
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Το Σύστηµα Αξιολόγησης της ∆οµικής και Λειτουργικής Επάρκειας Γέφυρας 
συνδυάζει πολλές παραµέτρους και καταλήγει σε ένα συνολικό βαθµό επάρκειας. Οι 
παράµετροι είναι:  

• η δοµική επάρκεια ή ακεραιότητα της γέφυρας, όπου η βαθµολογία 
στηρίζεται πρωτίστως στην αξιολόγηση των βασικών δοµικών τµηµάτων της 
γέφυρας, της υποδοµής και της ανωδοµής,  

• η λειτουργική επάρκεια, η οποία αντιπροσωπεύει την αξιολόγηση της 
λειτουργικότητας της γέφυρας, δηλαδή η επάρκεια του πλάτους του 
οδοστρώµατος (λωρίδες κυκλοφορίας και πλάτος αναλόγως της µέσης 
ηµερήσιας κυκλοφορίας)το ελεύθερο ύψος κάτω από την γέφυρα κ.α.  

• η σπουδαιότητα της γέφυρας, ή αλλιώς η δυσκολία παράκαµψης της 
γέφυρας εφ’όσον αυτή δεν λειτουργεί για λόγους βαρείας επισκευής ή 
αντικατάστασής της ή περιορισµού φορτίου, η οποία µετριέται µε όρους 
µήκους της απαιτούµενης παράκαµψής της, σε περίπτωση διακοπής της 
κυκλοφορίας σε συνδυασµό µε την µέση ηµερήσια κυκλοφορία της οδού. 

δοµική 
ακεραιότητα 

55%

λειτουργικότητα

30%

σπουδαιότητα

15%

 
 

Παράµετροι της αξιολόγησης επάρκειας 
 

 
Το σύστηµα Αξιολόγησης Επάρκειας, βάσει των τριών βασικών παραµέτρων που 
συµµετέχουν στην αποτίµηση της επάρκειας και βάσει της µεθοδολογίας που θα 
περιγραφεί ακολούθως, έχει ενσωµατωθεί και υπολογίζεται αυτόµατα από τη βάση 
δεδοµένων BRIDGE της Εγνατία Οδός Α.Ε. Η βάση δεδοµένων καταλήγει στην 
εκτίµηση επάρκειας (της γέφυρας αξιολογώντας όλες τις παραµέτρους που 
προαναφέρθηκαν) και καθορίζει την προτεραιότητα για αποκατάσταση και 
αντικατάσταση των γεφυρών βάσει της σοβαρότητας της φθοράς ή της λειτουργικής 
ανεπάρκειας, διαδικασία που έχει ενσωµατωθεί σε αλγόριθµο της Ηλεκτρονικής 
Βάσης ∆εδοµένων Γεφυρών και παράγει αυτόµατα τους δείκτες επάρκειας για όλες 
τις γέφυρες που καταγράφονται και βαθµολογούνται στην Ηλ. Βάση. 
 
Αναλυτικότερα, τα χαρακτηριστικά που συµµετέχουν στον υπολογισµό είναι: 

• Τύπος γέφυρας 
• Κατάσταση ανωδοµής (αν ο τύπος δεν είναι οχετός)Πίνακες Κ1, Ε3, Κ5, Κ6, 

Κ7 
• Κατάσταση υποδοµής (αν ο τύπος δεν είναι οχετός) Πίνακες Κ1, Κ5, Κ7 
• Κατάσταση εφεδράνων (αν ο τύπος δεν είναι οχετός) Πίνακας Κ4 
• Κίνδυνος υποσκαφής      Πίνακας Ε2 
• Κίνδυνος καθίζηση      Πίνακας Ε1 
• Κατάσταση αρµών (αν ο τύπος δεν είναι οχετός)  Πίνακας Κ3 
• Κατάσταση οχετού (αν ο τύπος είναι οχετός) 
• Κατάσταση επιφάνειας κυκλοφορίας    Πίνακας Κ2 
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• Αξιολόγηση κατασκευής     Πίνακας Ε11 
• Γεωµετρία ανωδοµής      Πίνακας Ε12 
• Ελεύθερο ύψος και πλάτος     Πίνακες Ε4, Ε5 
• Κίνδυνος πληµµύρας      Πίνακας Ε8 
• Υδραυλική επάρκεια     Πίνακας Ε9 
• Συναρµογή µε οδό     Πίνακας Ε7 
• Κατάσταση χαρακτηριστικών ασφαλείας (στηθαία) 
• ΜΗΚ όλων των άνω οδών 
• Πλήθος λωρίδων για δεδοµένη ΕΜΗΚ 
• Καθαρό πλάτος ανωδοµής 
• Πλάτος οδού πριν και µετά την γέφυρα 
• Μήκος Παράκαµψης 
• Κινητό φορτίο Λειτουργίας IR  
• Aνάγκες διέλευσης στρατιωτικών οχηµάτων 

 

3.1 Υπολογισµός 
Η επάρκεια της γέφυρας υπολογίζεται από το άθροισµα των βαθµολογιών της 
δοµικής επάρκειας (S1), της λειτουργικής επάρκειας (S2) και της σπουδαιότητας (S3) 
της γέφυρας ως προς την χρήση της. Σε περίπτωση που το άθροισµα αυτό είναι 
µεγαλύτερο από 50, τότε δέχεται ειδική µείωση (S4). 
εάν S1 + S2 + S3 ≥ 50 τότε S = S1 + S2 + S3 - S4 
αν S1 + S2 + S3 < 50 τότε S = S1 + S2 + S3 

 
1. ∆ΟΜΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ S1 (55%)  

a. Για µία γέφυρα που έχει σε άριστη κατάσταση τα βασικά δοµικά τµήµατά της 
(ανωδοµή, υποδοµή και εφέδρανα), η µέγιστη βαθµολογία είναι 55. Σε 
περίπτωση χαµηλότερης βαθµολογίας ενός από τα βασικά δοµικά τµήµατα, η 
συνολική βαθµολογία ∆οµικής Ακεραιότητας µειώνεται ως εξής: 

Εάν το τεχνικό είναι γέφυρα, δηλαδή έχει ελεύθερο άνοιγµα l ≥ 6,0m, τότε η συνολική 
βαθµολογία αξιολόγησης της δοµικής της επάρκειας ν προκύπτει ως η ελάχιστη εκ 
των βαθµολογιών δοµικής κατάστασης των βασικών δοµικών τµηµάτων της, και 
εφόσον η ελάχιστη τιµή είναι µεγαλύτερη από 4 τότε προστίθενται σε αυτήν και οι 
βαθµολογίες των κινδύνων υποσκαφής και καθίζησης (οι οποίες είναι σε 4-βάθµια 
κλίµακα): 
 
v=min(Κατάσταση ανωδοµής, Κατάσταση υποδοµής, Κατάσταση εφεδράνων) 
αλλιώς v=Κατάσταση οχετού 
Εάν  v≤2 τότε A1=55 
αλλιώς εάν v =3 τότε A1=40 
αλλιώς εάν v =4 τότε A1=25 
αλλιώς εάν v =5 τότε A1=10 
αλλιώς    A1=  0 
 

b. Μειώσεις από την συνολική βαθµολογία ∆οµικής Ακεραιότητας επιβάλλονται 
όταν υπάρχει µειωµένη φέρουσα ικανότητα για ανάληψη των κινητών φορτίων 
εκ της διέλευσης οχηµάτων πάνω από τη γέφυρα. 

Εάν IR ≥1 τότε Β=0 
αλλιώς Β=min { 60×(1-IR)1.5 ,  55 } 
 

c. Πρόσθετες µειώσεις από την συνολική βαθµολογία ∆οµικής Ακεραιότητας 
επιβάλλονται όταν έχει αναγνωρισθεί υποσκαφή θεµελίων βάθρων της 
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γέφυρας, που µπορεί εφ’όσον είναι πιθανόν να σε εξέλιξη να επηρεάσει 
άµεσα τη δοµική ακεραιότητα της γέφυρας* 

Εάν  v= 1  τότε Γ=5 
αλλιώς εάν v =2  τότε Γ=2 
αλλιώς    Γ=0 
*Η µείωση αυτή θα γίνεται µόνον στην περίπτωση που η ελάχιστη βαθµολογία 
δοµικής επάρκειας είναι v ≥ 5. 
 

d. Πρόσθετη µείωση από την συνολική βαθµολογία ∆οµικής Ακεραιότητας 
επιβάλλονται όταν έχει αναγνωρισθεί καθίζηση/στροφή βάθρων της γέφυρας, 
που µπορεί εφ’όσον είναι σε εξέλιξη να επηρεάσει άµεσα τη δοµική 
ακεραιότητα της γέφυρας* 

Εάν  v= 1  τότε ∆=5 
αλλιώς εάν v =2  τότε ∆=2 
αλλιώς    ∆=0 
*Η µείωση αυτή θα γίνεται µόνον στην περίπτωση που η ελάχιστη βαθµολογία 
δοµικής επάρκειας είναι v ≥ 5. 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΟΜΙΚΗΣ  
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ S1: 
S1= min [55 - (A + B + Γ + ∆), 55] 
Εάν S1<0 τότε S1=0 
Εάν S1>55 τότε S1=55 
 
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ S2 (30%)  

1. Μειώσεις Βαθµολογίας Λειτουργικότητας 
i) Εάν η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ≤ 3  τότε Α=5  
   Εάν η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  = 4  τότε Α=3 
   Εάν η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  = 5   τότε Α=1 
   Αλλιώς         Α=0 
ii)  Εάν η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ≤3 τότε Β=4 
     Εάν η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   =4 τότε Β=2 
     Εάν η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   =5 τότε Β=1 
     Αλλιώς         Β=0 
iii)  Εάν η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ     ≤3 τότε C=4 
      Εάν η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ    =4 τότε C=2 
      Εάν η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ    =5 τότε C=1 
      Αλλιώς         C=0 
iv)  Εάν τo ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ   ≤3 τότε D=4 
     Εάν τo ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ   =4 τότε D=2 
     Εάν τo ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ   =5 τότε D=1 
     Αλλιώς         D=0 
v) Εάν η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΩΝ    ≤3 τότε Ε=4 
     Εάν η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΩΝ    =4 τότε Ε=2 
     Εάν η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΩΝ    =5 τότε Ε=1 
     Αλλιώς         Ε=0 
vi)  Εάν η Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ     ≤3 τότε F=4 
    Εάν η Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ      =4 τότε F=2 
    Εάν η Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ     =5 τότε F=1 
    Αλλιώς         F=0 
vi)  Εάν η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆Ο   ≤3 τότε G=4 
     Εάν η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆Ο    =4 τότε G=2 
     Εάν η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆Ο    =5 τότε G=1 
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     Αλλιώς         G=0 
 
J= min((A+B+C+D+E+F+G),13) 
 

2. Μείωση λόγω Ανεπάρκειας Πλάτους οδοστρώµατος 
X=ΜΗΚ όλων των άνω οδών / Πλήθος λωρίδων άνω 
Υ= Καθαρό πλάτος ανωδοµής / Πλήθος λωρίδων άνω 
 
i) Εάν Τύπος γέφυρας <> "Οχετός" (9,10) και  
 καθαρό πλάτος ανωδοµής < Πλάτος οδού πριν και µετά την γέφυρα τότε G=5 
αλλιώς G=0 
 
ii)  Εάν Πλήθος λωρίδων = 1 τότε 
 εάν Υ< 4.3 τότε Η=15 
 αλλιώς εάν  4.3>Υ≥5.5 τότε Η=15((5.5-Υ)/1.2) 
 αλλιώς εάν  Υ≥5.5 τότε Η=0 
 
iii)  Εάν Πλήθος λωρίδων άνω=1 τότε 
 εάν Υ< 4.3 τότε Η=15 
 αλλιώς εάν  Υ≥5.5 τότε Η=0 
 αλλιώς Η= 15× ((5.5-Υ)/1.2) 
    αλλιώς // πλήθος λωρίδων>1 
 εάν (Πλήθος λωρίδων άνω=2 και Υ≥4.9) ή 
       (Πλήθος λωρίδων άνω=3 και Υ≥4.6) ή 
       (Πλήθος λωρίδων άνω=4 και Υ≥4.3) ή 
       (Πλήθος λωρίδων άνω≥5 και Υ≥3.7)  
  τότε Η=0 
 αλλιώς 
  εάν Χ≤50 τότε 
   εάν Υ<2.7 τότε Η=7.5 
   αλλιώς Η=0 
  αλλιώς εάν Χ≤125 τότε 
   εάν Υ<3 τότε Η=15 
   αλλιώς εάν Υ≥4 τότε Η=0 
   αλλιώς Η=15× (4-Υ) 
  αλλιώς εάν Χ≤375 τότε 
   εάν Υ<3.4 τότε Η=15 
   αλλιώς εάν Υ≥4.3 Η=0 
   αλλιώς Η=15× (4.3-Υ) 
  αλλιώς εάν Χ≤1350 τότε 
   εάν Υ<3.7 τότε Η=15 
   αλλιώς εάν Υ≥4.9 τότε Η=0 
   αλλιώς Η=15× ((4.9-Υ)/1.2) 
  αλλιώς // Χ>1350 
   εάν Υ<4.6 τότε Η=15 
   αλλιώς εάν Υ≥4.9 τότε Η=0 
   αλλιώς Η=15×((4.9-Υ)/1.2) 
 
Γ= min(G+H, 15) 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ S2: 
S2= min [30 - (J+G+H), 30] 
Εάν S2<0 τότε S2=0 
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Εάν S2>30 τότε S2=30 
 

3. ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ S3 (15%)  
 
K=(S1+S2)/85 

1.1  
Εάν Κ=0 τότε Α=15 αλλιώς 
A=15×( ΜΗΚ όλων των άνω οδών × Μήκος Παράκαµψης/1000)/(320000×K) 
// Το Μήκος Παράκαµψης /1000 για να γίνει από µέτρα χιλιόµετρα 
Α=min(A,15) 

2.2  
Εάν ανήκει στο στρατιωτικό δίκτυο τότε Β=2  
αλλιώς Β=0 
 
S3=max (15- (A+B), 0)  
Εάν S3<0 τότε S3=0 
Εάν S3>15 τότε S3=15 
 

4.  ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ S4 (13%) 
 
Εάν S1+S2+S3<50 τότε S4=0 
αλλιώς  A= (Μήκος Παράκαµψης/1000)4 ×7.9×10-9 
  

Εάν και τα 4 πεδία του Κατάσταση χαρακτηριστικών ασφαλείας έχουν τιµή 
"∆εν συµφωνεί µε τα standard" τότε C=3 
 αλλιώς εάν 3 πεδία του Κατάσταση χαρακτηριστικών ασφαλείας έχουν τιµή 
"∆εν συµφωνεί µε τα standard" τότε C=2 
 αλλιώς εάν 2 πεδία του Κατάσταση χαρακτηριστικών ασφαλείας έχουν τιµή 
"∆εν συµφωνεί µε τα standard" τότε C=1 

αλλιώς τότε C=0 
 

S4=min (A + B, 13)  
Εάν S4<0 τότε S4=0 
Εάν S4>13 τότε S4=13 
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Εκτίµηση Επάρκειας Α∆

Νοµός:
Οδικό τµήµα: 
Κωδικός ΤΕ: 
Όνοµα ΤΕ:
Χ.Θ.: 

συµπληρώνουµε τα πεδία µε κίτρινο χρώµα
(Sufficiency Rating) S = S1 + S2 + S3 - S4

Αξιολόγηση Επάρκειας δοµική ακεραιότητα + λειτουργικότητα + σπουδαιότητα - ειδική µείωση

αν           S1 + S2 + S3 ≥ 50        τότε S = S1 + S2 + S3 - S4

αν           S1 + S2 + S3 < 50        τότε S = S1 + S2 + S3

0% < S < 100%  
S = 98,00 0
S = 98,00 100

1. δοµική ακεραιότητα 
S1

S1 = 55 - ( Α + Β )

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

9
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ min ν = 9 ≤ 2 τότε A1 = 55 %

9 = 3 τότε A1 = 40 %

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ = 4 τότε A1 = 25 %

9 = 5 τότε A1 = 10 %

αλλιώς A1 = 0 %

A1 = 0

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ = 1 τότε Α2 = 5 %

4 = 2 τότε Α2 = 2 %

αλλιώς Α2 = 0 %

Α2 = 0

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ = 1 τότε Α3 = 5 %

4 = 2 τότε Α3 = 2 %

αλλιώς Α3 = 0 %

Α3 = 0
0% < A < 55%

A = Α1 + (Α2+Α3) = 0,00 0

A = Α1 + (Α2+Α3) = 0,00 55

Β = (1 - IR)1,5 × 60 = 0,00
ή αν (1- IR) ≤ 0 τότε Β = 0 IR= 1,1 (reduction for road capacity)
αν IR = 1 τότε Β = 0

0% < B < 55%
B = 0,00 0
B = 0,00 55

0% < A + B < 55%

δοµική 
ακεραιότητα 

55%

λειτουργικότητ

α

30%

σπουδαιότητα

15%

1
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Εκτίµηση Επάρκειας Α∆

A+B = 0,00 0
A+B = 0,00 55

0% < S1 = 55 - (A + B) < 55%

S1 = 55,00 0

S1 = 55,00 55

2. λειτουργικότητα

S2

S2 = 30 - ( J + G + H + I )

a. J = A + B + C + D + E + F + G (rating reduction)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ≤ 3 τότε Α = 5 %
9 = 4 τότε Α = 3 %

= 5 τότε Α = 1 %
αλλιώς Α = 0 %

A = 0

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ≤ 3 τότε Β = 4 %
9 = 4 τότε Β = 2 %

= 5 τότε Β = 1 %
αλλιώς Β = 0 %

B = 0

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ≤ 3 τότε C = 4 %
9 = 4 τότε C = 2 %

= 5 τότε C = 1 %
αλλιώς C = 0 %

C = 0

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ≤ 3 τότε D = 4 %
9 = 4 τότε D = 2 %

= 5 τότε D = 1 %
αλλιώς D = 0 %

D = 0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΩΝ ≤ 3 τότε E = 4 %
9 = 4 τότε E = 2 %

= 5 τότε E = 1 %
αλλιώς E = 0 %

E = 0

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ≤ 3 τότε F = 4 %
9 = 4 τότε F = 2 %

= 5 τότε F = 1 %
αλλιώς F = 0 %

F = 0

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ Ο∆Ο ≤ 3 τότε G = 4 %
9 = 4 τότε G = 2 %

= 5 τότε G = 1 %
αλλιώς G = 0 %

G = 0

0% < J < 13%
A+B+C+D+E+F+G= 0,00 0

J= 0,00 13

b. για οδό µε µια λωρίδα:

ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

7,5

αν ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ  < ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
7,5 < 7,5

2
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Εκτίµηση Επάρκειας Α∆

τότε

G = 0,00 %

c. Υ = ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ < 4,3 τότε H = 15
1

4,3 ≤ Υ = ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ < 5,5 τότε H = 15                  = -25
1

Υ = ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ≥ 5,5 τότε H = 0
1

ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ

7,5

Υ = 7,5

0% < H
Η = 0,00 0
Η = 0,00

0% < G+H < 15%
G + H = 0,00 0
G + H = 0,00 15

d. δεν υπάρχει εµπόδιο πάνω από το τεχνικό (vertical clearance insufficiency)
Ι = 0%

0% < S2 < 30% `

S2 = 30,00 0

S2 = 30,00 30

3. σπουδαιότητα

S3

S3 = 15 - ( A + B )

a. A = 15 × MHK × ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Κ = S1 + S2 = 1
320000 × Κ 85

ΜΗΚ

10
ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

1 km

0% < A < 15%
A = 0,00 0
A = 0,00 15

5,5 - Y

1,2

3
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Εκτίµηση Επάρκειας Α∆

b. αν είναι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Β = 2 %

αν δεν είναι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Β = 0 %

0% < S3 < 15%

S3 = 13,00 0

S3 = 13,00 15

4. ειδική µείωση
S4

S4 = A + B + C εφόσον S1 + S2 + S3 ≥ ≥ ≥ ≥ 50 = 98,00

a. A = (ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ)4  (7,9 × 10-9 ) = 0,00 (detour length reduction)

0% < Α < 5%
Α = 0,00 0
Α = 0,00 5

b. Β = 0 % (πάντα, σύµφωνα µε τον τύπο του τεχνικού)

c. C = 0 % (πάντα, εφόσον δεν συµφωνούν και τα 4 πεδία των "χαρακτηριστικών ασφαλείας")

0% < S4 < 13%

S4 = 0,00 0

S4 = 0,00 13

4
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Εκτίµηση Επάρκειας  ΓΕ και Κ∆

Νοµός:
Οδικό τµήµα: 
Κωδικός ΤΕ: 
Όνοµα ΤΕ:
Χ.Θ.: 

συµπληρώνουµε τα πεδία µε κίτρινο χρώµα
(Sufficiency Rating) S = S1 + S2 + S3 - S4

Αξιολόγηση Επάρκειας δοµική ακεραιότητα + λειτουργικότητα + σπουδαιότητα - ειδική µείωση

αν           S1 + S2 + S3 ≥ 50        τότε S = S1 + S2 + S3 - S4

αν           S1 + S2 + S3 < 50        τότε S = S1 + S2 + S3

0% < S < 100%  
S = 96,87 0
S = 96,87 100

1. δοµική ακεραιότητα 
S1

S1 = 55 - ( Α + Β )

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

9
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ min ν = 9 ≤ 2 τότε A1 = 55 %

9 = 3 τότε A1 = 40 %

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ = 4 τότε A1 = 25 %

9 = 5 τότε A1 = 10 %

αλλιώς A1 = 0 %

A1 = 0

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ = 1 τότε Α2 = 5 %

4 = 2 τότε Α2 = 2 %

αλλιώς Α2 = 0 %

Α2 = 0

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ = 1 τότε Α3 = 5 %

4 = 2 τότε Α3 = 2 %

αλλιώς Α3 = 0 %

Α3 = 0
0% < A < 55%

A = Α1 + (Α2+Α3) = 0,00 0

A = Α1 + (Α2+Α3) = 0,00 55

Β = (1 - IR)1,5 × 60 = 0,00
ή αν (1- IR) ≤ 0 τότε Β = 0 IR= 1,1 (reduction for road capacity)
αν IR = 1 τότε Β = 0

0% < B < 55%
B = 0,00 0
B = 0,00 55

0% < A + B < 55%

δοµική 
ακεραιότητα 

55%

λειτουργικότητ

α

30%

σπουδαιότητα

15%

1
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Εκτίµηση Επάρκειας  ΓΕ και Κ∆

A+B = 0,00 0
A+B = 0,00 55

0% < S1 = 55 - (A + B) < 55%

S1 = 55,00 0

S1 = 55,00 55

2. λειτουργικότητα

S2

S2 = 30 - ( J + G + H + I )

a. J = A + B + C + D + E + F + G (rating reduction)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ≤ 3 τότε Α = 5 %
9 = 4 τότε Α = 3 %

= 5 τότε Α = 1 %
αλλιώς Α = 0 %

A = 0

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ≤ 3 τότε Β = 4 %
9 = 4 τότε Β = 2 %

= 5 τότε Β = 1 %
αλλιώς Β = 0 %

B = 0

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ≤ 3 τότε C = 4 %
9 = 4 τότε C = 2 %

= 5 τότε C = 1 %
αλλιώς C = 0 %

C = 0

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ≤ 3 τότε D = 4 %
9 = 4 τότε D = 2 %

= 5 τότε D = 1 %
αλλιώς D = 0 %

D = 0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΩΝ ≤ 3 τότε E = 4 %
9 = 4 τότε E = 2 %

= 5 τότε E = 1 %
αλλιώς E = 0 %

E = 0

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ≤ 3 τότε F = 4 %
9 = 4 τότε F = 2 %

= 5 τότε F = 1 %
αλλιώς F = 0 %

F = 0

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ Ο∆Ο ≤ 3 τότε G = 4 %
9 = 4 τότε G = 2 %

= 5 τότε G = 1 %
αλλιώς G = 0 %

G = 0

0% < J < 13%
A+B+C+D+E+F+G= 0,00 0

J= 0,00 13

b. για οδό µε δύο λωρίδες:

ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

10

αν ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ < ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
11 < 10

2

Τµήµα Ελέγχου Συντήρησης Κατασκευών 
∆ιεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης ∆ικτύου Παραχωρήσεων / Τοµέας Λ.Ε.Σ.



Εκτίµηση Επάρκειας  ΓΕ και Κ∆

τότε

G = 0,00 %

c. Υ = ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ < 4,3
2

4,3 ≤ Υ = ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ < 5,5
2

Υ = ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ≥ 5,5
2

ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ

11

Υ = 5,5 ≥ 4,9 τότε H = 0 %
< 4,9 τότε X = ΜΗΚ  = 1000

2
και αν

X > 50 KAI Y < 2,7 τότε Η = 15 %
X ≤ 50 KAI Y < 2,7 τότε Η = 7,5 %
X ≤ 50 KAI Y ≥ 2,7 τότε Η = 0 %

50 < Χ ≤ 125 KAI Y < 3 τότε Η = 15 %
50 < Χ ≤ 125 KAI 4 > Y ≥ 3 τότε Η = 15×(4 - Υ)= -23 %
50 < Χ ≤ 125 KAI Y ≥ 4 τότε Η = 0 %

125 < Χ ≤ 375 KAI Y < 3,4 τότε Η = 15 %
125 < Χ ≤ 375 KAI 4,3 > Y ≥ 3,4 τότε Η = 15×(4,3 - Υ)= -18 %
125 < Χ ≤ 375 KAI Y ≥ 4,3 τότε Η = 0 %
375 < Χ ≤ 1350 KAI Y < 3,7 τότε Η = 15 %
375 < Χ ≤ 1350 KAI 4,9 > Y ≥ 3,7 τότε Η = 15×((4,9 - Υ)/1,2)= -8 %
375 < Χ ≤ 1350 KAI Y ≥ 4,9 τότε Η = 0 %

1350 < Χ Y < 4,6 τότε Η = 15 %
1350 < Χ 4,9 > Y ≥ 4,6 τότε Η = 15×((4,9 - Υ)/0,3)= -30 %
1350 < Χ Y ≥ 4,9 τότε Η = 0

0% < H
Η = 0,00 0
Η = 0,00

0% < G+H < 15%
G + H = 0,00 0
G + H = 0,00 15

d. δεν υπάρχει εµπόδιο πάνω από το τεχνικό (vertical clearance insufficiency)
Ι = 0%

0% < S2 < 30% `

S2 = 30,00 0

S2 = 30,00 30

3. σπουδαιότητα

S3

S3 = 15 - ( A + B )

a. A = 15 × MHK × ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Κ = S1 + S2 = 1
320000 × Κ 85

ΜΗΚ

2000
ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

12000 m

0% < A < 15%
A = 1,13 0
A = 1,13 15

3
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Εκτίµηση Επάρκειας  ΓΕ και Κ∆

b. αν είναι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Β = 2 %

αν δεν είναι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Β = 0 %

0% < S3 < 15%

S3 = 11,88 0

S3 = 11,88 15

4. ειδική µείωση
S4

S4 = A + B + C εφόσον S1 + S2 + S3 ≥ ≥ ≥ ≥ 50 = 96,88

a. A = (ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ)4  (7,9 × 10-9 ) = 0,00 (detour length reduction)

0% < Α < 5%
Α = 0,00 0
Α = 0,00 5

b. Β = 0 % (πάντα, σύµφωνα µε τον τύπο του τεχνικού)

c. C = 0 % (πάντα, εφόσον δεν συµφωνούν και τα 4 πεδία των "χαρακτηριστικών ασφαλείας")

0% < S4 < 13%

S4 = 0,00 0

S4 = 0,00 13

4
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Νοµός: Ν. Θεσ/νίκης
Οδικό τµήµα: Εγνατία Οδός α
Κωδικός ΤΕ: ΓΕ07.27.28
Όνοµα ΤΕ: Γέφυρα Π. Στρυµόνα
Χ.Θ.: 15+386 

συµπληρώνουµε τα πεδία µε κίτρινο χρώµα
(Sufficiency Rating) S = S1 + S2 + S3 - S4

Αξιολόγηση Επάρκειας δοµική ακεραιότητα + λειτουργικότητα + σπουδαιότητα - ειδική µείωση

αν           S1 + S2 + S3 ≥ 50        τότε S = S1 + S2 + S3 - S4

αν           S1 + S2 + S3 < 50        τότε S = S1 + S2 + S3

0% < S < 100%  
S = 67,50 0
S = 67,50 100

1. δοµική ακεραιότητα 
S1

S1 = 55 - ( Α + Β )

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

5
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ min ν = 4 ≤ 2 τότε A1 = 55 %

4 = 3 τότε A1 = 40 %

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ = 4 τότε A1 = 25 %

8 = 5 τότε A1 = 10 %

αλλιώς A1 = 0 %

A1 = 25

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ = 1 τότε Α2 = 5 %

3 = 2 τότε Α2 = 2 %

αλλιώς Α2 = 0 %

Α2 = 0

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ = 1 τότε Α3 = 5 %

4 = 2 τότε Α3 = 2 %

αλλιώς Α3 = 0 %

Α3 = 0
0% < A < 55%

A = Α1 + (Α2+Α3) = 25,00 0

A = Α1 + (Α2+Α3) = 25,00 55

Β = (1 - IR)1,5 × 60 = 0,00
ή αν (1- IR) ≤ 0 τότε Β = 0 IR= 1,1 (reduction for road capacity)
αν IR = 1 τότε Β = 0

0% < B < 55%
B = 0,00 0
B = 0,00 55

0% < A + B < 55%

δοµική 
ακεραιότητα 

55%

λειτουργικότητ

α

30%

σπουδαιότητα

15%

1
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A+B = 25,00 0
A+B = 25,00 55

0% < S1 = 55 - (A + B) < 55%

S1 = 30,00 0

S1 = 30,00 55

2. λειτουργικότητα

S2

S2 = 30 - ( J + G + H + I )

a. J = A + B + C + D + E + F + G (rating reduction)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ≤ 3 τότε Α = 5 %
9 = 4 τότε Α = 3 %

= 5 τότε Α = 1 %
αλλιώς Α = 0 %

A = 0

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ≤ 3 τότε Β = 4 %
9 = 4 τότε Β = 2 %

= 5 τότε Β = 1 %
αλλιώς Β = 0 %

B = 0

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ≤ 3 τότε C = 4 %
9 = 4 τότε C = 2 %

= 5 τότε C = 1 %
αλλιώς C = 0 %

C = 0

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ≤ 3 τότε D = 4 %
9 = 4 τότε D = 2 %

= 5 τότε D = 1 %
αλλιώς D = 0 %

D = 0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΩΝ ≤ 3 τότε E = 4 %
9 = 4 τότε E = 2 %

= 5 τότε E = 1 %
αλλιώς E = 0 %

E = 0

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ≤ 3 τότε F = 4 %
9 = 4 τότε F = 2 %

= 5 τότε F = 1 %
αλλιώς F = 0 %

F = 0

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ Ο∆Ο ≤ 3 τότε G = 4 %
9 = 4 τότε G = 2 %

= 5 τότε G = 1 %
αλλιώς G = 0 %

G = 0

0% < J < 13%
A+B+C+D+E+F+G= 0,00 0

J= 0,00 13

b. για οδό µε δύο λωρίδες:

ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

12

αν ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ < ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

12 < 12

2
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τότε

G = 0,00 %

c. Υ = ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ < 4,3
2

4,3 ≤ Υ = ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ < 5,5
2

Υ = ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ≥ 5,5
2

ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΤΟΣ

12

Υ = 6 ≥ 4,9 τότε H = 0 %
< 4,9 τότε X = ΜΗΚ  = 6900

2
και αν

X > 50 KAI Y < 2,7 τότε Η = 15 %
X ≤ 50 KAI Y < 2,7 τότε Η = 7,5 %
X ≤ 50 KAI Y ≥ 2,7 τότε Η = 0 %

50 < Χ ≤ 125 KAI Y < 3 τότε Η = 15 %
50 < Χ ≤ 125 KAI 4 > Y ≥ 3 τότε Η = 15×(4 - Υ)= -30 %
50 < Χ ≤ 125 KAI Y ≥ 4 τότε Η = 0 %

125 < Χ ≤ 375 KAI Y < 3,4 τότε Η = 15 %
125 < Χ ≤ 375 KAI 4,3 > Y ≥ 3,4 τότε Η = 15×(4,3 - Υ)= -26 %
125 < Χ ≤ 375 KAI Y ≥ 4,3 τότε Η = 0 %
375 < Χ ≤ 1350 KAI Y < 3,7 τότε Η = 15 %
375 < Χ ≤ 1350 KAI 4,9 > Y ≥ 3,7 τότε Η = 15×((4,9 - Υ)/1,2)= -14 %
375 < Χ ≤ 1350 KAI Y ≥ 4,9 τότε Η = 0 %

1350 < Χ Y < 4,6 τότε Η = 15 %
1350 < Χ 4,9 > Y ≥ 4,6 τότε Η = 15×((4,9 - Υ)/0,3)= -55 %
1350 < Χ Y ≥ 4,9 τότε Η = 0

0% < H
Η = 0,00 0
Η = 0,00

0% < G+H < 15%
G + H = 0,00 0
G + H = 0,00 15

d. δεν υπάρχει εµπόδιο πάνω από το τεχνικό (vertical clearance insufficiency)
Ι = 0%

0% < S2 < 30% `

S2 = 30,00 0

S2 = 30,00 30

3. σπουδαιότητα

S3

S3 = 15 - ( A + B )

a. A = 15 × MHK × ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Κ = S1 + S2 = 0,71
320000 × Κ 85

ΜΗΚ

13800
ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

6000 m

0% < A < 15%
A = 5,50 0
A = 5,50 15

3

Τµήµα Ελέγχου Συντήρησης Κατασκευών 
∆ιεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης ∆ικτύου Παραχωρήσεων / Τοµέας Λ.Ε.Σ.



Εκτίµηση Επάρκειας  ΓΕ και Κ∆

b. αν είναι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Β = 2 %

αν δεν είναι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Β = 0 %

0% < S3 < 15%

S3 = 7,50 0

S3 = 7,50 15

4. ειδική µείωση
S4

S4 = A + B + C εφόσον S1 + S2 + S3 ≥ ≥ ≥ ≥ 50 = 67,50

a. A = (ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ)4  (7,9 × 10-9 ) = 0,00 (detour length reduction)

0% < Α < 5%
Α = 0,00 0
Α = 0,00 5

b. Β = 0 % (πάντα, σύµφωνα µε τον τύπο του τεχνικού)

c. C = 0 % (πάντα, εφόσον δεν συµφωνούν και τα 4 πεδία των "χαρακτηριστικών ασφαλείας")

0% < S4 < 13%

S4 = 0,00 0

S4 = 0,00 13

4
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