Ως Πρόεδρος, εκπροσωπώντας το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα ήθελα να σας εκφράσω τις θέσεις μας
αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με την υψηλή γέφυρα των Σερβίων.
Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με την θετική επισήμανση, ότι ένα σοβαρό και χρόνιο
θέμα, όπως αυτό της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων, ετέθη επί τάπητος.
Εμείς ως ΤΕΕ δηλώνουμε παρόντες και έτοιμοι να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση του
θέματος που προέκυψε.
Φυσικά και δεν είμαστε αυτοί που θα αποφανθούμε για το μέγεθος του προβλήματος και
την κρισιμότητα της κατάστασής της. Μπορούμε όμως να πούμε μετά λόγου γνώσεως ότι
το θέμα είναι σοβαρό και χρήζει επισταμένης και εξειδικευμένης έρευνας.
Πέραν τούτου, το Σάββατο το πρωί κληθήκαμε για πρώτη φορά, μεταξύ άλλων
υπηρεσιακών και θεσμικών παραγόντων, να παραβρεθούμε στη γέφυρα των Σερβίων, όπου
ο κος Μητούλης, ως ειδικός, θα πραγματοποιούσε μια επιπλέον επιθεώρηση, μαζί με
συνεργάτες του.
Πράγματι, διασχίσαμε τα τμήματα, που φαίνεται, ότι υπέστησαν παραμορφώσεις,
βυθίσεις και μετακινήσεις. Στη συνέχεια πήγαμε στην κάτω πλευρά της γέφυρας, όπου
οπτικά παρατηρήθηκε η κατάσταση των προκατασκευασμένων προεντεταμένων δοκών,
των φατνωμάτων, των βάθρων και γενικά ότι άλλο μπορούσε να παρατηρηθεί από το
σημείο εκείνο.
Κοινή παραδοχή ήταν πως αν δεν γίνει μελέτη, που θα περιλαμβάνει ελέγχους
καταστοφικούς ή μη, ενοργάνωση κλπ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ολοκληρωμένη
εικόνα της κατάστασης της γέφυρας.
Σε τέτοιου είδους κατασκευές, από τη μελέτη τους, πάντα υπάρχουν επιτρεπτά όρια
μετακίνησεων, βύθισεων που δεν επηρεάζουν την στατικότητα της. Το αν έχουν ξεπεραστεί
ή όχι τα όρια αυτά, θα διαπιστωθεί από την περαιτέρω παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη
των δεδομένων.
Επίσης, κάνουμε γνωστό στο σώμα την ύπαρξη εγχειριδίου αξιολόγησης δομικής και
λειτουργικής επάρκειας γεφυρών που συνέταξε η Εγνατία Οδός Α.Ε, καθώς και την έκθεση
με τίτλο «Γέφυρες & Υποδομές στην Ελλάδα – Πώς Θα Σώσουμε τον Εθνικό Δομικό μας
Πλούτο», που συνέταξε ο οργανισμός έρευνας και τεχνολογίας Διανέοσις, τα οποία
αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στην κατανόηση του προβλήματος των υποδομών, αλλά και
των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται και των μέτρων που πρέπει να
λαμβάνονται μετά τον οπτικό έλεγχο και των ευρημάτων που προκύπτουν.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία από δω και στο εξής, και επειδή μιλάμε για ένα μεγάλο και
εξειδικευμένο έργο, άποψη μας είναι να υπάρξει τεχνικός σύμβουλος που σε συνεργασία
με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές θα ορίσει τις προδιαγραφές της μελέτης, αλλά και θα
συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του σε όλα τα στάδια υλοποίησης μέχρι την παραλαβή
της.
Με αφορμή τη γέφυρα των Σερβίων, μια από τις μεγαλύτερες γέφυρες των Βαλκανίων, σε
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση,
επιστημονικά και τεχνικά εξειδικευμένης στις υποδομές, Ομάδας Εργασίας που θα είναι σε
ετοιμότητα και θα βρίσκεται στη διάθεση όλων των φορέων της περιοχής.
Στην κατεύθυνση αυτή και επειδή το μεγαλύτερο ζήτημα που υπάρχει με τις υποδομές
αυτές είναι η παντελής έλλειψη ελέγχων της κατάστασης τους, που προκύπτει από τη
χρήση, την παλαιότητα τους και άλλες παραμέτρους, προτείνουμε τη σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του ΤΕΕ, έτσι ώστε να
δημιουργηθεί μητρώο για όλες τις υποδομές της Περιφέρειας μας.

