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Το τμιμα αυτό είναι το τελευταίο από τρία τμιματα αυτοκινθτοδρόμου τθσ παράκαμψθσ τθσ πόλεωσ 
τθσ Καβάλασ. Αποτελείται από πλικοσ τεχνικϊν ζργων ςτα οποία περιλαμβάνονται μια διπλι ςιραγγα 
με εκςκαφι και επανεπίχωςθ μικουσ 300.0m, τρεισ οδικζσ γζφυρεσ μικουσ 70.0 ζωσ 100.0m, ζξι κάτω 
διαβάςεισ και 14 μικρά τεχνικά. 

 
Γζφυρα μικουσ 103.36m (34.19+34.98+34.19) ςτθ Χ.Θ. 1+100.0, με προκαταςκευαςμζνεσ δοκοφσ 

 

Θ ςιραγγα C&C με διατομι ανοίγματοσ 2x14.0m, αποτελείται από τα εξωτερικά τοιχϊματα πάχουσ 
90.0εκ, το κεντρικό διαχωριςτικό τοίχωμα πάχουσ 90.0εκ και τθν οροφι που μορφϊνεται με δφο κυκλικά 
τόξα πάχουσ 50.0εκ, τα οποία εφάπτονται κατά μικοσ του κεντρικοφ διαχωριςτικοφ τοιχϊματοσ. Θ 
καταςκευι του τεχνικοφ ζγινε ςε ανεξάρτθτα τμιματα μικουσ 10.0m (μετροφμενο ςτθν παρειά του προσ 
τθν κατολίςκθςθ τοιχϊματοσ). Ζχουν προβλεφκεί αρμοί διαςτολισ ανά 30.0m, δθλαδι κάκε τρία 
τμιματα. Το φψοσ τθσ επίχωςθσ του τεχνικοφ κυμαίνεται από 3.0 ζωσ 6.0m. 
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Θ ςτεγάνωςθ του τεχνικοφ ζγινε εξωτερικά με απλι αςφαλτικι επάλειψθ και ςτεγανωτικι μεμβράνθ και 
απαγωγι των νερϊν με γεωφφαςμα προσ τουσ εξωτερικοφσ ςυλλεκτιριουσ διάτρθτουσ ςωλινεσ 
αποςτράγγιςθσ, διατεταγμζνουσ ςτα δφο πλευρά του τεχνικοφ. 

Το μεγαλφτερο τμιμα του C&C βρίςκεται ςε περιοχι ενδεχόμενθσ κατολίςκθςθσ. Κατά τθ φάςθ 
καταςκευισ εκδθλϊκθκε μερικι κατολίςκθςθ. Για το λόγο αυτό διεξιχκθ ενδελεχισ γεωτεχνικι μελζτθ 
και ελιφκθςαν υπόψθ ςτθ μελζτθ του τεχνικοφ ιδιαίτερα δυςμενείσ ςυνκικεσ φόρτιςθσ. Στισ επιλφςεισ 
που αφοροφν το τμιμα τθσ κατολίςκθςθσ, ο φορζασ φορτίςτθκε κατακόρυφα με υπερκείμενο φορτίο 
επίχωςθσ 3.0-6.0m και πλευρικά με τα διαγράμματα ωκιςεων θρεμίασ των γαιϊν. Ρζρα από τισ βαςικζσ 
φορτίςεισ, εξετάςκθκαν ςαν τυχθματικζσ φορτίςεισ θ ανάπτυξθ υδροςτατικϊν πιζςεων λόγω απόφραξθσ 
των ςτραγγιςτθρίων, ζκρθξθ ςε κάκε ζνα από τουσ δφο κόλουσ, και ωκιςεισ γαιϊν από κατολίςκθςθ ςε 
ςυνδυαςμό είτε με ςειςμό, είτε με ανάπτυξθ υδροςτατικϊν πιζςεων λόγω μθ επαρκοφσ αποςτράγγιςθσ. 
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Σιραγγα Cut & Cover ςε φάςθ καταςκευισ 


