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Ρρόκειται για δφο παρόμοιεσ ςυνεχόμενεσ γζφυρεσ ςτο τμιμα Λευκόπετρα - Κουλοφρα τθσ Εγνατίασ 
Οδοφ. Οι γζφυρεσ Γ1 και Γ2 αποτελοφνται από δφο ανεξάρτθτουσ κλάδουσ, ζναν για κάκε κατεφκυνςθ 
κυκλοφορίασ. Συνολικά δθλαδι καταςκευάςτθκαν τζςςερισ ανεξάρτθτοι φορείσ. Οριηοντιογραφικά 
και οι δφο γζφυρεσ βρίςκονται ςε καμπφλθ (κυκλικό τόξο - κλωκοειδισ). Σε μθκοτομι θ ερυκρά τθσ 
οδοφ ζχει κλίςεισ που μεταβάλλονται από 3.3% ζωσ 5.5%. Θ γζφυρα Γ2 παρουςιάηει ςτακερι επίκλιςθ 
7.0%, ενϊ θ Γ1 παρουςιάηει μεταβαλλόμενθ επίκλιςθ από 3.0% ζωσ 5.0%. 

 

 

 

 

Γζφυρα Γ1:  

Θ καταςκευι του 
δεξιοφ κλάδου ζχει 
ολοκλθρωκεί. Ο 
αριςτερόσ κλάδοσ 
είναι υπό καταςκευι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γζφυρα Γ2: Θ καταςκευι του δεξιοφ κλάδου ζχει                           Ρρϊτθ φάςθ καταςκευισ ςπονδφλων φορζα  

 ολοκλθρωκεί. Ο αριςτερόσ κλάδοσ είναι υπό καταςκευι 
 

Το ςυνολικό μικοσ του δεξιοφ κλάδου τθσ γζφυρασ Γ1 ανζρχεται ςε 119.0m (62.0+57.0) και του 
αριςτεροφ κλάδου ςε 155.0m (75.0+80.0). Αντίςτοιχα, για τθ γζφυρα Γ2 το μικοσ του δεξιοφ κλάδου 
ανζρχεται ςε 150.0m (82.0+68.0) και του αριςτεροφ κλάδου ςε 166.0m (80.0+86.0).  

Το ςυνολικό εφροσ κάκε κλάδου είναι 14.0m, εκ των οποίων τα 11.0m καταλαμβάνονται από τισ 
λωρίδεσ κυκλοφορίασ και τα υπόλοιπα 3.0m από τα πεηοδρόμια.  



 

 

Το μζγιςτο φψοσ μεταξφ τθσ ερυκράσ και τθσ ςτάκμθσ κεμελίωςθσ είναι για τθ γζφυρα Γ1 46.0m ςτον 
άξονα του μεςοβάκρου, ενϊ τα αντίςτοιχα φψθ ςτισ κζςεισ των ακροβάκρων είναι από 3.00 ζωσ 
8.90m. Τα αντίςτοιχα φψθ για τθ γζφυρα Γ2 είναι 55.0m για το μεςόβάκρο του αριςτεροφ κλάδου και 
43.69m για το δεξιό κλάδο, ενϊ τα φψθ των ακροβάκρων είναι από 3.00 ζωσ 9.96m. 

 
Γζφυρα Γ1: Φάςθ καταςκευισ με δόμθςθ εν προβόλω 
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Μθκοτομι αριςτεροφ κλάδου και τυπικι διατομι γζφυρασ Γ1 

 
Κάκε κλάδοσ αποτελείται από ςυνεχι προεντεταμζνο φορζα δφο ανοιγμάτων που καταςκευάηεται με 
τθ μζκοδο τθσ προβολοδόμθςθσ. Ο φορζασ ςυνδζεται μονολικικά με το μεςόβακρο, ενϊ εδράηεται 
μζςω εφεδράνων ςτα ακρόβακρα. Το φψοσ του φορζα κυμαίνεται μεταξφ μεγίςτου φψουσ 9.0m και 
ελαχίςτου 3.0m ςτουσ διάφορουσ κλάδουσ των δφο γεφυρϊν. 

Θ διατομι των κορμϊν του μεςοβάκρου είναι κιβωτιοειδοφσ μορφισ, εξωτερικϊν διαςτάςεων 
7.0x9.0m, μζχρι φψουσ 18.27m για τθ Γ1 και 22.59m για τθ Γ2 από τθ ςτζψθ του φρζατοσ. Από το 
φψοσ αυτό και μζχρι τθ ςτζψθ του φορζα θ διατομι μετατρζπεται ςε δίδυμθ λεπιδωτι μικουσ 7.0m 
και πάχουσ 1.40m ζωσ 1.80m ανάλογα με τον κλάδο τθσ γζφυρασ. Θ κεμελίωςθ των μεςοβάκρων και 
των δφο κλάδων επιτυγχάνεται μζςω ανεξάρτθτου φρζατοσ διαμζτρου 12.0m και βάκουσ 17.0m ζωσ 
22.0m. Τα ακρόβακρα κεμελιϊνονται με ζγχυτουσ παςςάλουσ διαμζτρου 1.50m.  


