
Αξιολόγηση Φέρουσας Ικανότητας και Στατικής Επάρκειας 
 
Πετρογέφυρο Κατσουγιάννη  
 
Α. Γενικά 
 
Το πετρογέφυρο Κατσουγιάννη βρίσκεται 2,50km Νοτιοανατολικά  της 
Τ.Κ.Σπήλαιο   Π.Ε.Γρεβενών. Κατασκευάστηκε το 1800 και γεφυρώνει 
τον ποταμό Βελονιά, παραπόταμο του Βενέτικου. Είναι γνωστό και ως 
πετογέφυρο του Μύλου ή του Αγίου Αθανασίου. Η ονοματολογία αυτή 
προέρχεται από τον παρακείμενο νερόμυλο που ανήκε στην ιδιοκτησία 
της ενορίας Ι.Ν.Αγίου Αθανασίου. Η ενορία νοίκιαζε τον νερόμυλο σε 
κάποιον ονόματι Κατσουγιάννη. Ταυτόχρονα  το πετρογέφυρο βρίσκεται 
πάνω στον άξονα της αμαξητής οδού που συνδέει την Τ.Κ.Σπήλαιο με 
την Τ.Κ.Ζιάκα. Με τις κατάλληλες τροποποιήσεις (περιορισμός του 
πλάτους των στηθαίων, ανακτήσεις στο κατάστρωμα και ανακατασκευές) 
χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες για την αμαξητή σύνδεση των δύο 
Κοινοτήτων. 
Κατά την αρχική του κτήση αποτελείτο από τρία μεσόβαθρα ,τέσσερα  
τόξα και τα δύο ακρόβαθρα . Μετά τη κατάρρευση του Νοτιότερου τόξου 
ανακτήθηκαν –ασύμβατα με την υπόλοιπη κατασκευή-τα δύο Νοτιότερα  
τόξα από ισάριθμες πλακοδοκούς οπλισμένου σκυροδέματος. Η 
ανάκτηση αυτή εξυπηρετούσε την διάβαση αυτοκινήτων από το 
κατάστρωμα. Παράλληλα  το Νοτιότερο μεσόβαθρο αποτμήθηκε 
αμφίπλευρα και ανακατασκευάστηκε σε μορφή λίθινου υποστυλώματος 
τραπεζοειδούς διατομής για τις ανάγκες έδρασης των δύο συντρεχόντων 
αμφιέριστων πλακοδοκών στην κεφαλή του. Ανάλογη μονόπλευρη 
απότμηση  δέχθηκε το μεσαίο μεσόβαθρο. Η Νότια  πλευρά  του 
διαμορφώθηκε ως υποστύλωμα για τις ανάγκες στήριξης της 
πλακοδοκού. Το Νότιο ακρόβαθρο καθαιρέθηκε ολοσχερώς και 
αναδιατάχθηκε στην μορφή λίθινου αναλημματικού τοίχου για την 
αντιστήριξη του πρανούς και την έδραση της πλακοδοκού. Η αντιστήριξη 
αυτή εκ κατασκευής είναι ατελής καθόσον στερείται ακαμψίας , 
πλαγιοπτερυγίων, και ικανής θεμελίωσης . 
 
Β. Στοιχεία Αξιολόγησης της Στατικής Επάρκειας και της Φέρουσας   
     Ικανότητας. 
 
1. Πρανή-Κοίτη 
Το Νότιο πρανές το οποίο σήμερα μερικά αντιστηρίζεται από τον λίθινο 
τοίχο εμφανίζει εικόνα πλήρους αποσάθρωσης που οφείλεται κύρια στην 
επιρροή του ριζικού συστήματος των δένδρων που φύονται σε αυτό. 



Πρόσθετα προβλήματα δημιουργούνται από την ατελή στράγγιση του 
πρανούς λόγω της κακής ενσωμάτωσης σε αυτό των νεότερων 
κατασκευών.  (βλέπε φωτο 3960-3963-3977). 
Παράλληλα εμφανίζεται αποσάθρωση του υγιούς βράχου σε τμήμα γύρω 
από την έδραση του νοτιότερου μεσόβαθρου που διατηρεί το θεμέλιο της 
αρχικής κτήσης.   (βλέπε φωτο 3978-3979-3980).Η αποσάθρωση αυτή 
οφείλεται σε μη απορρέουσες διακλάσεις του υγιούς βράχου προς τη 
κοίτη του ποταμού. Με τη επιρροή του παγετού ο βράχος αποσαθρώνεται 
και υποσκάπτει το θεμέλιο του μεσόβαθρου. 
Το Βόρειο πρανές εμφανίζει προβλήματα αποσάθρωσης που αποδίδονται 
στην του ριζικού συστήματος των δένδρων που φύονται. (βλέπε φωτο 
3967-3968) 
Η κοίτη του ποταμού εμφανίζει έντονη δάσωση από υδρόφιλα δένδρα επί 
της παροδικής  αρχικής πρόσχωσης του ετήσιου κύκλου.Ιδιαίτερα έντονη 
εμφανίζεται η δάσωση ανάντι του Βορειότερου μεσόβαθρου. (βλέπε 
φωτο 3970-3971-3972).Αποτέλεσμα της δάσωσης είναι η μεταβολή της 
ομαλής γραμμικής ροής των υδάτων σε στροβιλώδη και η μετατόπιση 
της κοίτης απορροής προς το Νότιο πρανές. Επακόλουθο αυτής της 
μετατόπισης είναι η κατάκλιση του Νότιου πρανούς και η συνακόλουθη 
επιρροή πρόσθετων στοιχείων παθολογίας σε αυτό. 
 
2. Ακρόβαθρα. 
Όπως προαναφέρθηκε σήμερα διασώζεται μόνο το Βόρειο ακρόβαθρο 
της αρχικής κατασκευής. Υπό τη επιρροή του ριζικού συστήματος των 
δένδρων εμφανίζει μερική υποσκαφή,απώλεια  λιθοσώματος  και μερική 
κατάρρευση. (βλέπε φωτο 3967-3968). 
Αντίστοιχη εικόνα μερικής κατάρρευσης εμφανίζει ο νεότερος 
αναλημματικός  τοιχος-υποστύλωμα  του Νότιου πρανούς. (βλέπε φωτο 
3977-3960).  
 
3. Μεσόβαθρα. 
Το πετρογέφυρο διατηρεί μόνο το Βορειότερο μεσόβαθρο της αρχικής 
του κτήσης.  Η μόνιμη επίχωση και δάσωση  ανάντι αυτού άμεσα απειλεί 
την ευστάθεια του εμβόλου  από την επιρροή του ριζικού συστήματος και 
πιθανόν το θεμελιό του. (βλέπε φωτο 3969) Όπως προαναφέρθηκε τα 
άλλα δυο μεσόβαθρα  έχουν αναδιαταχθεί διατηρώντας την θεμελίωση 
της αρχικής κτήσης. Το μεσαίο μεσόβαθρο παρά τις νεότερες επεμβάσεις  
βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση. Το Νότιο μεσόβαθρο  που έχει 
διαμορφωθεί ως υποστύλωμα διατηρεί την θεμελίωση της αρχικής 
κτήσης Σήμερα η θεμελίωση αυτή  απειλείται από τον προαναφερθέντα 
θρυμματισμό του υγιούς βράχου επι του οποίου εδράζεται. 
 
 



4. Ανωδομή -Κατάστρωμα . 
 
Η ανωδομή και το κατάστρωμα του πετρογέφυρου διακρίνονται στο 
λίθινο τμήμα της αρχικής κτήσης και στην νεότερη ανακατασκευή από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Αμφότερα εμφανίζουν εικόνα πλήρους 
αποσάθρωσης .Επιτρέπουν την εισροή ομβρίων  στα υποκείμενα 
λιθοσώματα με αποτέλεσμα την διάβρωση, την απόλυση του κονιάματος 
δόμησης  και τη μερική κατάρρευση τμημάτων του λιθοσώματος, 
(βλέπε φωτο 3973-3974-3959-3962-3964-3965).Ανάλογη φθορά 
εμφανίζει το νεότερο αμφίπλευρο στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα 
στην στέψη της ανωδομής. 
 
5. Πρόσθετα στοιχεία παθολογίας-Ιδιαιτερότητες . 
 
Πέραν των στοιχείων της παθολογίας που προαναφέρθηκαν το 
πετρογέφυρο εμφανίζει δομικές ασυνέχειες και ασυμβατότητες, απότομη 
μεταβολή της εγκάρσιας και διαμήκους ακαμψίας, υψηλή συγκέντρωση 
θλιπτικής  τάσης στις διεπιφάνειες μεταξύ ελαστικών και ψαθυρών 
υλικών  και επιταχυνόμενη φθορά ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων 
στοιχείων που πιστοποιείται από δευτερογενείς και τριτογενείς βλάβες. 
Όλα αυτά τα στοιχεία της παθολογίας της παρούσης παραγράφου 
αποδίδονται στις νεότερες άστοχες επεμβάσεις. 
 
Γ. Συμπεράσματα αξιολόγησης. 
  
1. Απαιτείται η άμεση εκτέλεση των κάτωθι σωστικών επεμβάσεων: 
  α. Απομάκρυνση της δάσωσης και της νησίδας επίχωσης έμπροσθεν του   
  Βόρειου μεσόβαθρου. 
  β.καθαρισμός  -εκρίζωση δένδρων και φυτών από όλες τις επιφάνειες   
  των πρανών  
  γ. ανάκτηση των λιθοσωμάτων που έχουν καταρρεύσει. 
 
2. Απαιτείται η κατεπείγουσα σύνταξη μελέτης πλήρους αποκατάστασης 
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