
Έκθεση αυτοψίας 12/07/2019 

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στα έργα αναστήλωσης της Γέφυρας Πλάκας 

από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.). Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι: 

- Μανόλης Κορρές, Πρόεδρος Ε.Ε. 

- Δ. Καλιαμπάκος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. 

- Ε. Τσακανίκα, Μέλος Ε.Ε. 

- Γ. Σμύρης, Μέλος Ε.Ε. 

- B. Κασκάνης, Αναπληρωματικό Μέλος Ε.Ε. 

Οι βασικές παρατηρήσεις της αυτοψίας έχουν ως ακολούθως: 

1. Παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από την Τεχνική Περιγραφή του έργου, που αφορούν είτε στο 

περιεχόμενο είτε στην έγκαιρη εκπλήρωση υποχρεώσεων με βάση το χρονοδιάγραμμα (π.χ. η 

έλλειψη παρακολούθησης της εξέλιξης των ρηγματώσεων στο Δυτικό βάθρο η οποία έχει 

προδιαγραφεί). Τα μέλη της Ε.Ε. που συμμετείχαν στην αυτοψία επισημαίνουν τη σημασία της 

πιστής εφαρμογής των προδιαγραφών για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Κάθε παρέκκλιση 

από τις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και στη συνέχεια να 

ακολουθεί απόφαση της επιβλέπουσας υπηρεσίας μετά από έκφραση γνώμης της Ε.Ε. 

2. Η επιβλέπουσα υπηρεσία πρέπει άμεσα να εξετάσει ποιες είναι οι σχετικές αποκλίσεις από την 

Τεχνική Περιγραφή και να επιβάλλει την άμεση εφαρμογή τους ή την αιτιολογημένη τροποποίηση 

των προδιαγραφών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο σημείο 1. 

3. Με δεδομένο ότι μια λίθινη κατασκευή εξαρτάται από την πρώτη ύλη, η αναστήλωση της Γέφυρας 

Πλάκας θα έχει τον χαρακτήρα που σε ένα βαθμό απορρέει από τους λίθους που έχουν επιλεγεί. 

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν μεταβάλλει τη βασική λογική της αναστήλωσης. Όμως, με 

αυστηρότητα πρέπει να ακολουθείται το σχέδιο ως προς τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. 

Επισημάνθηκαν αποκλίσεις σε σχέση με αυτό και πρέπει να διορθωθούν με ανακατασκευή  του 

σχετικού τμήματος.  

4. H χρήση μιας μόνο πηγής λίθων θα προσδώσει «βιομηχανικό» χαρακτήρα στην κατασκευή, 

πράγμα που πρέπει να αποφευχθεί. Η συστηματική χρήση των μεμονωμένων λίθων, που 

διασώθηκαν από την Γέφυρα Πλάκας που κατέρρευσε, στη λιθοδομή θα βελτιώσει αισθητά τον 

χαρακτήρα της κατασκευής. 

5. Κρίσιμο θέμα αποτελεί η επιλογή των θολιτών. Από την πρώτη στιγμή και με επιμονή του 

Προέδρου της Ε.Ε. είχε επισημανθεί ότι οι θολίτες πρέπει να επιλεγούν από σημεία με κατάλληλη 

στρώση ώστε και οι δύο επιφάνειες να προκύπτουν φυσικά και όχι ως προϊόν λάξευσης, και όχι 

μόνον η μία από αυτές. Η βασική αυτή επισήμανση δεν τηρήθηκε στη μέχρι τώρα επιλογή και 

προετοιμασία των θολιτών. Αποτελεί βασική προδιαγραφή και πρέπει να τηρηθεί αυστηρά.  

6. Απαιτείται σημαντική αναβάθμιση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Η υφιστάμενη 

κατάσταση (χαμηλής σκληρότητας εργαλεία) οδηγεί σε μειωμένη παραγωγικότητα αλλά και σε 

υφή αναντίστοιχη των προδιαγραφών και του επιθυμητού αποτελέσματος. Οδηγίες για την 

βελτίωση της διαδικασίας κατεργασίας των λίθων και των απαιτούμενων εργαλείων δόθηκαν και 

παρουσιάστηκαν επί τόπου από τον κ. Κορρέ. 

7. Όσον αφορά την ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, ακολουθεί ειδική αιτιολόγηση από την κ. Ε. 

Τσακανίκα. 

 

 

Η παρούσα Έκθεση συνυπογράφεται και από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που παραβρέθηκαν 

στην Αυτοψία της ΕΕ στη Γέφυρα της Πλάκας, την Παρασκευή 12.07.2019. 


