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                                                                                            Έργο: Αποκατάσταση Γεφυρών  
                                                                                                       Μπέλλεϋ στην Ελεούσα 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 ΕΥΡΩ 
   
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΤΟΥΣ  
2018. 

    
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2131ΘΕΣ015ΙΔΠ14 
   

 
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

               Η παρούσα μελέτη συνολικής δαπάνης μαζί με τον Φ.Π.Α.   200.000,00€ 
αφορά την συντήρηση  του μεταλλικού σκελετού και του καταστρώματος  της 
γέφυρας Μπέλλεϋ που ευρίσκεται σε παρακαμπτήριο δρόμο της παλαιάς Εθνικής 
οδού Θεσσαλονίκης –Χαλκηδόνας, που οδηγεί στην Ελεούσα. Συνδέει τις όχθες του 
ρέματος Βαρδαρόβαση, παραπόταμου του Αξιού. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των 
οικοδομικών έργων. 

             Ο μεταλλικός σκελετός της αποτελείται από δύο ανεξάρτητους στατικά 
φορείς, ίσων ανοιγμάτων, μήκους 39.70 μέτρων περίπου  ο καθένας, με ένα 
μεσόβαθρο στο μέσον του ποταμού.  

                        Η γέφυρα χαρακτηρίζεται ως  διπλή-διπλή (Δ/Δ)  με δύο σειρές 
τυποποιημένων πλαισίων, μήκους 3.00 μέτρων περίπου, τα οποία τοποθετούνται σε 
δύο ορόφους (άνω και κάτω). Κάθε ένας από τους στατικά ανεξάρτητους φορείς της 
γέφυρας αποτελείται από δέκα τρία (13) πλαίσια, που δημιουργούν συνολικό 
ελεύθερο άνοιγμα 39.70 μέτρων περίπου.  

                  Σύμφωνα με το εγχειρίδιο των γεφυρών τύπου Μπέλλεϋ, σε 
νεοκατασκευαζόμενες γέφυρες αυτού του τύπου και ανοίγματος, οχήματα με βάρος 
35  τόνων μπορούν να διέρχονται με απεριόριστο ταχύτητα και χωρίς να κινούνται επί 
του κέντρου του καταστρώματος. Όταν η ταχύτητα περιορίζεται στα 12 χιλιόμετρα ανά 
ώρα, βαρύτερα οχήματα της τάξης 47 τόνων, μπορούν να διέρχονται από την γέφυρα, 
ενώ όταν η  ταχύτητα περιορίζεται ακόμη περισσότερο, ήτοι  στα 5 χιλιόμετρα ανά 
ώρα, η αύξηση του βάρους του οχήματος μπορεί να ανέλθει στους 53 τόνους, εφόσον 
κινείται στον άξονα του καταστρώματος και κανένα άλλο όχημα δεν ευρίσκεται επάνω 
στο κατάστρωμά της. 

  Τα παραπάνω αναφέρονται σε  γέφυρες  με ξύλινα δάπεδα, δύο αλλεπάλληλων 
στρώσεων, πάχους 5.00 εκατοστών το καθένα και όχι γέφυρες με μεταλλικό 
κατάστρωμα, όπως η γέφυρα της Ελεούσας, στην οποία το ξύλινο κατάστρωμα 
αντικαταστάθηκε στο παρελθόν με μεταλλικό από μπακλαβωτές λαμαρίνες, με πάχη 
που κυμαίνονται από 3 έως 6 χιλιοστά. 
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      Υφισταμένη κατάσταση   
 
           1) Έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένες φθορές στο μεταλλικό  κατάστρωμα 

κυκλοφορίας της γέφυρας που αποτελείται από μπακλαβωτές λαμαρίνες που είτε 
έχουν τρυπήσει από τις οξειδώσεις που προκαλούν λιμνάζοντα  βρόχινα νερά, είτε 
παρουσιάζουν μόνιμες παραμορφώσεις από την διεύλευση υπέρβαρων φορτίων.  
          2) Αρκετές  από τις ράβδους των δύο (2)  πελμάτων της γέφυρας έχουν 
παραμορφωθεί από συγκρούσεις διερχομένων οχημάτων κατά την διάρκεια 
λειτουργίας  της γέφυρας. 
           3) Έχει παρατηρηθεί  μόνιμη βύθιση του καταστρώματος στο μέσον των δύο 
ανοιγμάτων των 39.70 μέτρων, όπως επίσης  και η καμπύλωση  των δύο πελμάτων 
της γέφυρας, στην άνω παρειά τους,  λόγω της διέλευσης  φορτίων μεγαλυτέρων των 
επιτρεπομένων. 
           4)  Η οξείδωση του φέροντα σκελετού της γέφυρας είναι εμφανής.   
           5)  Σημαντικός  αριθμός των  μπουλονιών τόσο  του μεταλλικού 
καταστρώματος, όσο και του φέροντα  σκελετού της γέφυρας  επιβάλλεται να 
συσφιχθεί. 
            6) Λείπουν περόνες ασφαλείας  από τα περόνες πλαισίων       
            7)  Στις δύο πλευρές της γέφυρας έχουν τοποθετηθεί πινακίδες που ορίζουν 
μεγίστη ταχύτητα των διερχομένων οχημάτων τα 10 χιλιόμετρα ανά ώρα και  μέγιστο 
βάρος, τους δέκα (10) τόνους. 
            8) Κατά την διάρκεια μιας οιανδήποτε ημέρας, αρκετοί οδηγοί αγνοούν τις 
υποδείξεις των πινακίδων και διέρχονται  από την γέφυρα, με οχήματα μεγαλύτερου 
βάρους και μεγαλύτερη ταχύτητα της επιτρεπόμενης,  με αποτέλεσμα τα προβλήματά 
της να επιδεινώνονται. 

 
           Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα  η γέφυρα χρήζει  άμεσης 
συντήρησης. 
 

 Η συντήρηση προβλέπει μια  σειρά εργασιών όπως περιγράφονται παρακάτω. 
 
 Στόχος των  προτεινομένων εργασιών της  συντήρησης, λόγω της παλαιότητας 

της γέφυρας, της έλλειψης στοιχείων για τυχόν αποκατάσταση των βλαβών της  κατά 
το  παρελθόν, της μη παρακολούθησης του κυκλοφοριακού φόρτου  για τον αριθμό  
των επικίνδυνων φορτίων που διήλθαν από το κατάστρωμά της, αλλά και των 
μόνιμων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στις θλιβόμενες θέσεις των 
πελμάτων της,  είναι να εξασφαλισθεί η ικανότητά της, ώστε  οχήματα με μέγιστο 
βάρος ίσο με  δέκα (10) τόνους, που είναι το σημερινό  όριο των πινακίδων που 
έχουν τοποθετηθεί εκατέρωθεν των βάθρων της, να διέρχονται με ασφάλεια από το 
κατάστρωμά της.         

 
Οι προτεινόμενες εργασίες συντήρησης είναι: 

 
 Καθαρισμός των προσβάσεων από φυτικές γαίες, θάμνους, φυτά  κ.α. με 

απομάκρυνση όλων των προϊόντων καθαιρέσεων. Προβλέπεται στην περιοχή των 
δύο ακροβάθρων της γέφυρας, μερική εκσκαφή του εδάφους ,  τοποθέτηση 
γαιωυφάσματος και  κατασκευή συρματοκιβωτίων επάνω από αυτό για την οριστική 
εξάλειψη των φυτών που αναρριχώνται συνεχώς στα πέλματα της γέφυρας.   

 
 Κατασκευή  μεταλλικών κρεμαστών ικριωμάτων τα οποία θα τοποθετηθούν δεξιά, 

αριστερά και κάτω από την γέφυρα, ώστε να είναι δυνατή η επίσκεψη του φορέα της 
γέφυρας από όλες τις πλευρές. Κάτω από την γέφυρα θα δημιουργηθεί πέτσωμα 
εργασίας. Τα ικριώματα  θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας της 
γέφυρας και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
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 Αντικατάσταση των οξειδωμένων ή μόνιμα παραμορφωμένων μπακλαβωτών 

λαμαρινών του καταστρώματος της γέφυρας. Τα πάχη των λαμαρινών, θα είναι ίσα 
ή μεγαλύτερα των φθαρμένων λαμαρινών που αντικαθίστανται, καθ΄ υπόδειξη 
της Υπηρεσίας. Οι ακραίες σειρές θα έχουν πάχη 5,0 χιλιοστά από 3χλ. Που 
είναι σήμερα και θα φέρουν οπή 10 εκατοστών για την απομάκρυνση των 
οβρίων, ενώ η μεσαία σειρά θα έχει πάχος λαμαρινών 6 χλ. από 3χλ. 

 
 Αντικατάσταση φθαρμένων φερόντων  στοιχείων του καταστρώματος διατομής ΙΝΡ 

100 με νέες ίδιας διατομής αλλά ενισχυμένες με ελάσματα κορμού, στις επικίνδυνες 
θέσεις, Όλες οι βίδες των ΙNP 100 θα αντικατασταθούν , σύμφωνα με το 
προσκομιζόμενο  σχέδιο που συνοδεύει το περιγραφικό τιμολόγιο. Διπλά 
περικόχλια, με διπλές  ροδέλες  ασφαλείας τύπου γκρόβερ  (grover). Κατά την 
σύσφιξη των διπλών περικοχλίων τοποθετούμε στο σώμα του κοχλία 
στεγανοποιητικό σπειρωμάτων (τεφλόν).    

 

 Σύσφιξη - γρασάρισμα  του μπουλονιών του καταστρώματος και γενικά όλου  
του σκελετού της σιδηράς γέφυρας και αναπλήρωση αυτών που λείπουν, με 
βίδες ίδιας διαμέτρου και αντοχής. Απομάκρυνση με φλόγιστρο των σκωριών  που 
έχουν συγκεντρωθεί  στην μεσαία κλείδα των οριζοντίων συνδέσμων, ώστε  να 
αρχίσει να επαναλειτουργεί. Καλό γρασάρισμα της  περιοχής  της κλείδας και σύσφιξη 
και των 52 συνδέσμων της γέφυρας, ώστε να τανυστούν επαρκώς. 

 
 Αποξήλωση των κατεστραμμένων μεταλλικών στοιχείων της γέφυρας που έχουν 

παραμορφωθεί και είναι επικίνδυνα να σπάσουν και η αντικατάστασή των με 
καινούρια. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση των βλαβέντων  στοιχείων είναι 
αδύνατη, θα γίνεται η εκτίμηση της βλάβης και η ενίσχυση των στοιχείων επί τόπου, 
σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις σελίδες 369 έως 378 του εγχειριδίου των 
γεφυρών Μπέλλεϋ, που αποτελούν Παράρτημα του Τιμολογίου μελέτης. Ειδική 
προσοχή θα δοθεί,  στην τοποθέτηση σε όλες τις δυνατές  θέσεις, τόσο  των 
οριζόντιων συνδέσμων ακαμψίας (στα μέσα των ανοιγμάτων των 26 τυπικών 
πλαισίων της  άνω στάθμης των δύο πελμάτων της γέφυρας, όσον και των 
κατακόρυφων  συνδέσμων  στα άκρα  των τυπικών πλαισίων και στους δύο ορόφους.  

 
 Εξαρτήματα  που λείπουν από τον φέροντα σκελετό της γέφυρας,  μπορεί να  

ληφθούν από παλιές αποσυναρμολογούμενες  γέφυρες του ιδίου τύπου, εφόσον είναι 
σε καλή κατάσταση και  μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, πριν 
την τοποθέτησή τους,  θα υποστούν αμμοβολή και θα βαφούν με αντισκωριακές 
βαφές. Η αποπληρωμή τους θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα Β.5 και  Β.7 του 
τιμολογίου μελέτης του έργου. 

 
 Οι απαιτούμενες ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνουν επί τόπου του έργου από 

πιστοποιημένους   ηλεκτροσυγκολλητές,  με ρεύμα που θα βαρύνει τον ανάδοχο.   
 

 Όλες οι εργασίες  θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένα συνεργεία για τις σιδηρές 
κατασκευές ( π.χ. πιστοποιημένους  ηλεκτροσυγκολλητές),  

 
  Ανακαίνιση των χρωματισμών  όλου του φέροντος σκελετού της γέφυρας με 

αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος  (primer) μιας 
στρώσης, εποξειδικής  βάσης, πάχους ξηρού υμένα (SFT) 25 +5 μm. Τελική βαφή σε 
δύο στρώσεις , με συνολικό πάχος ξηρού υμένα (STF) τουλάχιστον 125 μm , σε 
απόχρωση ίδιας με την υπάρχουσα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-047-02-01 « 
Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων». Πρώτη στρώση 
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εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου του σιδήρου δύο συστατικών και δεύτερη στρώση 
ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης. 

 
  Προηγείται επιμελημένη  αμμοβολή  των εκτεταμένων  σκωριών όλου του φέροντος 

σκελετού της γέφυρας (πλαισίων, δοκών δαπέδου, ακόμη και των δοκών του 
καταστρώματος, διατομής  UPN 100, που φέρουν τις μπακλαβωτές λαμαρίνες).  Η 
εντολή για χρωματισμό θα δίδεται από την επίβλεψη μετά την παραλαβή της 
αμμοβολής.  

 
 Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε αποξέσεις τοπικών σκωριών των ράβδων 

του φέροντος μεταλλικού σκελετού  δεν θα καταλήξουν στα νερά του παραπόταμου. 
Δεν επιτρέπεται  η ρίψη στον παραπόταμο, υπολειμμάτων των  χρωμάτων  που 
χρησιμοποιούνται για την  βαφή  του σκελετού της γέφυρας. Γενικώς  επιβάλλεται να 
εφαρμοστούν αυστηρά όλα τα μέτρα που επιβάλλονται στην έγγραφο της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. 

 
 Κατεδάφιση της κατεστραμμένης  δοκού οπλισμένου σκυροδέματος που ευρίσκεται 

στο  μεσόβαθρο της γέφυρας και γεφυρώνει το άνοιγμα ανάμεσα  στους δύο 
ανεξάρτητους φορείς της. Τοποθέτηση νέου οπλισμού που ηλεκτροσυγκολλάται  με 
τον υφιστάμενο και επανασκυροδέτηση, εν μέρει, με χρήση σκυροδέματος C30/35 και 
εν μέρει με τοποθέτηση ισχυράς μη συρρικνούμενης κονίας, τύπου EMACO, στην 
άνω επιφάνεια της δοκού. Δύο ίδιες δοκοί θα κατασκευασθούν στα ακρόβαθρα, ένθεν 
και ένθεν της  γέφυρας.  

 
Πρόσθετες υποχρεώσεις αναδόχου 
 
 Ο ανάδοχος με την εγκατάστασή του στο  τόπο του έργου , την πλήρη εκθάμνωση 

από τα τρία (3) βάθρα  και από τον μεταλλικό  σκελετό της γέφυρας και την 
προσκόμιση μιας βάρκας που θα ευρίσκεται παρά των  ακροβάθρων  της γέφυρας, 
πρέπει να προβεί στις ακόλουθες  ενέργειες: 

 
Α) Στην αποτύπωση της απόκλισης από την κατακόρυφο των δύο άνω  πελμάτων της 
γέφυρας (δεξιά και αριστερά του άξονα κυκλοφορίας της) και  στα δύο στατικώς 
ανεξάρτητα τμήματά της. 
 
Β) Στην μόνιμη  βύθιση του καταστρώματος στο μέσον του ανοίγματος καθενός  των 
δύο στατικώς ανεξάρτητων  τμημάτων της από το ίδιο βάρος του φορέα της γέφυρας 
καθώς και την μεταβολή  της βύθισης, όταν οχήματα βάρους 10.0, 15.0 και  20.0 
τόνων ευρίσκονται διαδοχικά  στο μέσον καθενός από τα τμήματα αυτά. 
 
Γ) Στην  λεπτομερή καταγραφή όλων των ράβδων που έχουν υποστεί βλάβες, τόσο 
από πρόσκρουση των οχημάτων κατά την διέλευσή των από το κατάστρωμα της 
γέφυρας, όσο και αυτών που έχουν μόνιμες παραμορφώσεις  από την  διέλευση  
επικίνδυνων φορτίων, που ήταν μεγαλύτερα της κλάσης της γέφυρας, όπως επίσης 
και των κοχλιών που λείπουν από τις θέσεις των, να τις υποβάλλει στην  Υπηρεσία με 
τις προτάσεις του, για την σειρά της αποκατάστασής των, αναλόγως της  
επικινδυνότητας των βλαβών στην ευστάθεια του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας.  
 
Δ) Στην πλήρη αποτύπωση και τρισδιάστατη σχεδίαση, σε κατάλληλο σχεδιαστικό 
πρόγραμμα, (π.χ. AutoCAD ), ολόκληρου  του μεταλλικού φορέα της γέφυρας, με τα 
επί μέρους εξαρτήματά του και την σημείωση όλων των επεμβάσεων στο σχέδιο 
αυτό, ώστε να δημιουργηθεί  ηλεκτρονικό αρχείο  επεμβάσεων, για  να χρησιμεύσει 
σαν οδηγός των μελλοντικών συντηρήσεων της γέφυρας.   
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 Παρατήρηση: .   Οι  δύο  (2) πρώτες μετρήσεις της παραπάνω παραγράφου  θα 
επαναληφθούν και μετά το πέρας της αποκατάστασης του φέροντος σκελετού της 
γέφυρας. 

 Ε) Να προσκομίσει στην Υπηρεσία ένα σχέδιο ικριωμάτων για έγκριση και τους 
πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές  που θα χρησιμοποιήσει για τις 
υπαίθριες συγκολλήσεις στον τόπο του έργου. 

 
 ΣΤ) Συγχρόνως με την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, ο 

Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει μελέτη εργοταξιακής σήμανσης για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας στα τμήματα του Δημοτικού τοπικού οδικού δικτύου με σχέδια 
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης προσαρμοσμένα στην ισχύουσα Τεχνική 
Προδιαγραφή «Σήμανση εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων 
περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β/9.7.2003) και τη ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011) 
που εγκρίνει τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ) καθώς και στη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15−01−2015 Εγκύκλιο του 
ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο 
της χώρας −  Εφαρμογή των διατάξεων του αριθ. 52 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθ. 48 του Ν.4313/2014». Ο ανάδοχος θα 
τοποθετήσει μεταλλικές μπάρες και απαγορευτικές πινακίδες στα δύο  ακραία βάθρα 
της γέφυρας για την αποφυγή πτώσης διερχομένων οχημάτων. 

 
 Ζ) Ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει όλα τα μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, με αριθμό πρωτοκόλλου 10295/12-12-
2014. 

 
 Ο ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει στα δύο ακραία ανοίγματα της  μεταλλικής 

γέφυρας Μπέλλευ του Λουδία, δύο συγκολλημένους δοκούς, διατομής ΗΕΑ 200, 
σχήματος Γ,  όπως το σκαρίφημα  που συνοδεύει την μελέτη, ώστε το καθαρό ύψος 
των διερχομένων οχημάτων να περιορισθεί στα 3,50 μέτρα, (βλέπε παράρτημα 
τιμολογίου μελέτης).   
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