
 

 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε. 

 ΣΜΘΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΘ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ  

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ: 61.620.000 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ: ΑΕΓΕΚ Α.Ε. - ΡΟΟΔΕΥΤΙΚΘ Α.Τ.Ε. (2004-2007) 

ΣΤΑΤΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ: ΚΑΝΫΝ ΜΕΛΕΤΘΤΙΚΘ Ε.Ε. (2004-2005) 

 

Ρρόκειται για το τμιμα του Αυτοκινθτοδρόμου Ρ.Α.Θ.Ε. τθσ παράκαμψθσ των Καμζνων Βοφρλων 
από τθν ζξοδο τθσ Σιραγγασ Κνθμίδοσ ζωσ Σκάρφεια. Στο τμιμα αυτό κατά μικοσ 9χλμ περίπου 
καταςκευάςτθκε πλικοσ τεχνικϊν ζργων, όπωσ γεφυρϊν κόμβων οδϊν, κάτω διαβάςεων, τοίχων 
αντιςτθρίξεωσ ςυμβατικϊν και παςςαλοτοίχων κ.α. 

Σθμαντικότερα ζργα ςτο τμιμα αυτό αποτελεί μια ςειρά από τζςςερισ ςιραγγεσ Cut & Cover 
(εκςκαφι και επανεπίχωςθ). Οι ςιραγγεσ αυτζσ βρίςκονται κοντά ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ, με 
ςυνζπεια θ ανοιχτι εκςκαφι να είναι πρακτικά αδφνατθ, οπότε και απαιτικθκε θ καταςκευι 
εκτεταμζνων παςςαλοτοίχων. Το βάκοσ τθσ εκςκαφισ ςε κάποιεσ περιοχζσ υπερβαίνει τα 15.0m, 
ενϊ ςε μερικζσ περιπτϊςεισ οι πάςςαλοι βρίςκονται πολφ κοντά ςε κτιρια. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ 
απαιτικθκαν τρεισ με τζςςερισ ςειρζσ αγκυρίων διαφόρων μθκϊν για τθν καταςκευι του τοίχου. 

Οι τρεισ εκ των τεςςάρων ςθράγγων ζχουν διατομι διπλοφ κιβωτίου, διαςτάςεων περίπου 25x10m, 
ενϊ θ τζταρτθ ζχει διατομι μονοφ κιβωτίου 12.50x10.0m. Το πάχοσ των τοιχωμάτων τουσ 
κυμαίνεται από 1.10m ζωσ 1.30m και το κακαρό πλάτοσ του κάκε κιβωτίου είναι 10.80m. Οι 
ςιραγγεσ καταςκευάηονται ςε μια περιοχι υψθλισ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ και ζχουν ςχεδιαςτεί 
να αντζξουν χωρίσ κατάρρευςθ ζνα ςειςμό με εδαφικι επιτάχυνςθ τθσ τάξεωσ του 0.65g. 

Επιπλζον, οι ςιραγγεσ καταςκευάςτθκαν για το ενδεχόμενο ςχθματιςμοφ εδαφικοφ ςειςμικοφ 
ριγματοσ ςτθ βάςθ τουσ.  

Ειδικι ανάλυςθ που λαμβάνει υπόψθ τθν αλλθλεπίδραςθ εδάφουσ - καταςκευισ εκπονικθκε από 
τον γεωτεχνικό ςφμβουλο του ζργου, κακθγθτι Γεϊργιο Γκαηζτα. 

 

C U T  a n d  C O V E R  A=280.0m
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SECTION 1-1
TOMH 1-1
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Κάτοψθ και τυπικι διατομι ςιραγγασ Cut & Cover ςτθ Χ.Θ. 13+600 μικουσ 280.0μ 



 

 

 

 

 

Τμιμα του Cut & Cover ςτθ 
Χ.Θ. 11+824 ςε φάςθ 

καταςκευισ τθσ οροφισ 

 

 

 

 

 

 
Αποπεράτωςθ καταςκευισ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ςιραγγασ Cut & Cover μονισ διατομισ μικουσ 

450.0m από Χ.Θ. 14+540 - 14+950 
 

Γζφυρα ρζματοσ Βοάγριου 

 

Ωαρακτθριςτικι περίπτωςθ γεφυρϊν του 
ζργου ςτο τμιμα αυτό αποτελοφν οι γζφυρεσ 
του ρζματοσ Βοάγριου. Στο ςυγκεκριμζνο 
ρζμα καταςκευάςτθκαν δφο όμοιεσ γζφυρεσ 
(μια επί τθσ Εκνικισ Οδοφ και μια ςτον 
παράδρομο). Οι γζφυρεσ μικουσ 61.50m 
(3x20.50m) είναι μονολικικζσ χωρίσ τθν 
φπαρξθ αρμϊν και καταςκευάςτθκαν από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Ο φορζασ τθσ 
ανωδομισ είναι πλάκα με κυκλικά κενά, τα δε 
βάκρα είναι τοιχοειδι. 

Μθκοτομι και τυπικι διατομι γζφυρασ ρζματοσ Βοάγριου 

 


