
 

 

 

 ΕΡΓΑ ΟΕ Α.Ε.  
ΝΕΑ ΔΙΠΛΘ ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΘ ΓΡΑΜΜΘ ΤΨΘΛΩΝ ΣΑΧΤΣΘΣΩΝ (ΓΤΣ) ΣΟ ΣΜΘΜΑ 
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΔΟΜΟΚΟ, Χ.Θ. 13+500 ΕΩ 25+000 - ΙΔΘΡΟΔΡΟΜΙΚΕ ΓΕΦΤΡΕ Γ12, 
Γ13, Γ14, Γ15, Γ16  

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ: 21.400.000 € 

ΣΤΑΤΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ: ΚΑΝΫΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ Ε.Ε. 80% / Γραφείο Α. ΡΕΗΑ - Σ. ΡΘΛΙΤΣΘΣ - 
Δ. ΤΟΛΘΣ ΤΕΩΝΙΚΘ ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΫΝ Ε.Ε. 20%(2006-2007) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ: ΑΚΤΫ Α.Τ.Ε. (2008-2011) 

Ρρόκειται για ςειρά πζντε ςιδθροδρομικϊν γεφυρϊν ςτο τμιμα Λιανοκλάδι-Δομοκόσ τθσ Σ.Γ.Υ.Τ., μεταξφ 
των Ω.Θ. 13+500-25+000, από τισ οποίεσ οι ΣΓ12, ΣΓ13 και ΣΓ16 μελετικθκαν από το γραφείο μασ. Κοινό 
χαρακτθριςτικό όλων των γεφυρϊν είναι θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ςειςμικισ μόνωςθσ, λόγω τθσ 
υψθλισ ςειςμικότθτασ τθσ περιοχισ και τθσ γειτνίαςθσ με ενεργά ςειςμικά ριγματα. Θ τυπικι διατομι 
του φορζα και των τριϊν γεφυρϊν είναι μονοκυψελικό κιβϊτιο ςυνολικοφ εφρουσ καταςτρϊματοσ 
13.90m εκ των οποίων τα 8.70m καταλαμβάνονται από τθν κλίνθ των ςκφρων ενϊ τα υπόλοιπα 5.20m 
από τα δφο πεηοδρόμια. Τα Μεςόβακρα είναι κοίλθσ ορκογωνικισ διατομισ που για αιςκθτικοφσ λόγουσ 
ζχουν κεκλιμζνεσ πλευρζσ κατά τθ διαμικθ διεφκυνςθ. Τόςο τα Μεςόβακρα όςο και τα ακρόβακρα 
κεμελιϊνονται με παςςάλουσ διαμζτρου Ψ120. 

 

 

 

 

 

 

Άποψθ τθσ γζφυρασ ΣΓ12 μετά το πζρασ των εργαςιϊν ςκυροδζτθςθσ 

 

Γζφυρα ΣΓ12, καταςκευι με τθ μζκοδο τθσ ςταδιακισ προϊκθςθσ 

Θ ζδραςθ του φορζα ςτον κορμό των 
μεςοβάκρων προβλζπεται να γίνει μζςω διάταξθσ 
ςειςμικισ μόνωςθσ θ οποία βαςίηεται ςτθ χριςθ 
ςφαιρικϊν εφεδράνων ολίςκθςθσ (FPS) και 
υδραυλικϊν αποςβεςτιρων ιξϊδουσ 
ςυμπεριφοράσ ςε όλα τα βάκρα και ςτισ δφο 
διευκφνςεισ των γεφυρϊν εκτόσ από τα 
ακρόβακρα όπου προβλζπεται ακλόνθτθ ςτιριξθ 
του φορζα κατά τθν εγκάρςια διεφκυνςθ 

Διάταξθ ςειςμικισ μόνωςθσ με χριςθ FPS και 
υδραυλικϊν αποςβεςτιρων 



 

 

Θ Σιδθροδρομικι γζφυρα ΣΓ12, πζντε ανοιγμάτων, ςυνολικοφ κεωρθτικοφ μικουσ 207.0m 
(36.0+3x45.0+36.0), οριηοντιογραφικά ακολουκεί χάραξθ κυκλικοφ τόξου, ενϊ μθκοτομικά ζχει ανοδικι 
κλίςθ 1.99%. Θ καταςκευι τθσ προβλζπεται να γίνει με τθ μζκοδο τθσ ςταδιακισ προϊκθςθσ. Ο φορζασ 
προβλζπεται να καταςκευαςτεί κατά τμιματα (ςπονδφλουσ) μικουσ 22.50m. Κάκε ςπόνδυλοσ 
προωκείται προσ τθν τελικι κζςθ με τθ βοικεια οριηόντιων γρφλων αγκυρωμζνων ςτο ακρόβακρο. Για 
μείωςθ τθσ επιπόνθςθσ του φορζα κατά τθν προϊκθςθ, χρθςιμοποιείται ειδικό χαλφβδινο ρφγχοσ 
μικουσ 29.0m το οποίο και πακτϊνεται ςτο μζτωπο του πρϊτου ςπονδφλου. Συνολικά προβλζπονται 9 
ςπόνδυλοι μικουσ 22.50m και ζνασ 7.50m. 

Θ Σιδθροδρομικι Γζφυρα ΣΓ13, τριϊν ανοιγμάτων, κεωρθτικοφ μικουσ 105.0m (32.50 + 40.0 +32.50), με 
οριηοντιογραφικά και μθκοτομικά ςτοιχεία όμοια με αυτά τθσ ΣΓ12, καταςκευάηεται με ςυμβατικό 
ξυλότυπο. 

Γζφυρα ΣΓ14 πάνω και ΣΓ15 κάτω, καταςκευαςμζνεσ με τθ μζκοδο τθσ ςταδιακισ προϊκθςθσ 

Θ γζφυρα ΣΓ16 δεκαπζντε ανοιγμάτων με κεωρθτικό μικοσ 657.0m (36.0+13x45.0+36.0m) 
οριηοντιογραφικά είναι ευκφγραμμθ, εκτόσ από περίπου 50m προσ το Α5 όπου παρουςιάηεται εκτροπι 
τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ, μθκοτομικά ζχει ανοδικι κλίςθ 1.99% και καταςκευάηεται με τθ μζκοδο 
του προωκοφμενου φορείου. 

 

Κατά μικοσ τομι τθσ Γζφυρασ ΣΓ16, μικουσ 660m - Καταςκευι με προωκοφμενο φορείο 


