
Ορύγµατα, Επιχώµατα, Τοίχοι Οπλισµένης Γης, Οχετοί, Τοίχοι

Αντιστήριξης, Έργα Αποστράγγισης - Υδραυλικής Προστασίας,

Βελτιώσεις Υπεδάφους

Κατασκευή Τµήµατος Νο 1 του Αυτοκινητοδρόµου
Tirana – Elbasan (Χ.Θ. 0 µέχρι Είσοδο Σήραγγας
Krabbe Χ.Θ.13) / Σύµβαση FIDIC
Αλβανία

Έργο

Χωµατουργικά Έργα Αυτοκιητοδρόµου, Τεχνικά Έργα Αντιστήριξης,
Οχετοί, Υδραυλικά Έργα

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου 84m $

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός – Κατασκευή: 2012- 2014

Περιγραφή Έργου

Λεπτοµερείς οριστικές µελέτες µόνιµων ανοικτών πρανών οδοποιίας,
επιχωµάτων, τοίχων οπλισµένης γης, τοίχων αντιστήριξης, οχετών,
τοίχων από συρµατοκιβώτια, πασσάλων, έργων αποστράγγισης-
διευθέτησης υδάτων, έργων βελτίωσης υπεδάφους, εξυγίανσης και
αποκατάστασης
Eπιχώµατα: Ltotal = 10km, Hmax = 50.0m
Ορύγµατα: Ltotal = 7.5km, Hmax = 60.0m
Τοίχοι οπλισµένης γης: Ltotal = 2.5km, Hmax =30.0m
Πασσαλότοιχοι: Ltotal = 0.7km, Hmax =22.0m
Τοίχοι µε συρµατοκιβώτια: Ltotal = 1.5km, Hmax = 7.0m
Οχετοί: Ltotal =1.0km, Smax = 2x(3.0mx4.0m)

Γεωλογία

Σχηµατισµός Μόλασσας {Ψαµµίτης, Ιλυόλιθος, Κροκαλοπαγή,
Τεταρτογενείς αποθέσεις (ιλύς, άργιλος, άµµος, χαλίκια, τεµάχη
ασβεστόλιθου και ψαµµιτών)}

Παροχή Εργασιών

• Οριστικές γεωτεχνικές, στατικές µελέτες και µελέτες θεµελίωσης
• Εκθέσεις γεωτεχνικής αξιολόγησης. Καθορισµός του γεωτεχνικού

µοντέλου θεµελίωσης, των γεωτεχνικών παραµέτρων σχεδιασµού
και των φορτίων

• Εκπόνηση ελέγχων ευστάθειας σύµφωνα µε τις διεθνείς
προδιαγραφές και οδηγίες (Πρότυπα BS, Ευρωκώδικες,
Προδιαγραφές AASHTO)

• Λεπτοµερής διαστασιολόγηση των χωµατουργικών και τεχνικών
έργων και καθορισµός των κατάλληλων µέτρων όπλισης–
ενίσχυσης, αντιστήριξης και σταθεροποίησης (αντοχή, φέρουσα
ικανότητα, απόσταση, µήκος, τεχνικές προδιαγραφές υλικού,
απαιτήσεις ποιότητας & ανθεκτικότητας)

• Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, λεπτοµερών κατασκευαστικών
σχεδίων, υπολογιστικών αναλύσεων, εκθέσεων γεωτεχνικής
παρακολούθησης και οργανοµέτρησης

• Εξασφάλιση ποιότητας, λειτουργικότητας & διάρκειας ζωής των
έργων

• Ειδικά κατασκευαστικά ζητήµατα, τεχνικές προδιαγραφές,
απαιτήσεις, πρότυπα & οδηγίες κατασκευής

• Παροχή υπηρεσιών µελετητή επί τόπου του έργου & παροχή
υπηρεσιών Συµβούλου

Κατασκευαστικές εργασίες

Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες

Γεωπλέγµατα ενίσχυσης, Terramesh σύστηµα ή επένδυση
πρανών µε συρµατοκιβώτια, ζώνες βελτίωσης υπεδάφους &
αποστράγγισης, µόνιµα αγκύρια βράχου-εδαφοηλώσεις,
προεντεταµένα αγκύρια, πασσαλότοιχοι, τοίχοι µε
συρµατοκιβώτια, στρώµατα reno, γεωυφάσµατα διαχωρισµού,
αποστραγγιστικές οπές, αποστραγγιστικές τάφροι, γεωσυνθετικά
πλέγµατα αντιδιαβρωτικής προστασίας πρανών, πλήρως
αγκυρούµενο χαλύβδινο πλέγµα, όργανα γεωτεχνικής
παρακολούθησης

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ – COPRI (Αλβανία)



Επιχώµατα – Ορύγµατα Αυτοκινητοδρόµου

Όρυγµα Mullet στο τµήµα Νο 1 του Αυτοκινητοδρόµου 
Tirana – Elbasan (Χ.Θ. 0 µέχρι Είσοδο Σήραγγας Krabbe
Χ.Θ.13) / Σύµβαση FIDIC
Αλβανία

Έργο

Οριστικές γεωτεχνικές µελέτες χωµατουργικού έργου – ορύγµατος
Mullet στο τµήµα Ι του αυτοκινητοδρόµου Τίρανα – Ελµπασάν

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου 11m $

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός / Κατασκευή: 2012 - 2014
Επανασχεδιασµός / Κατασκευή: 2016 - 2017

Περιγραφή Έργου

Οριστικές µελέτες του µόνιµου ανοικτού πρανούς οδοποιίας
Ltotal = ~860m, Hmax = ~60.0m, Κλίσεις πρανών 1:1, 1:2 & 1:3

Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες ανοικτού ορύγµατος αυτοκινητοδρόµου
• ∆ιαµόρφωση πρανών και αντιστήριξη µόνιµου ορύγµατος
• Πλήρως εµπηγµένοι πάσσαλοι οπλισµένου σκυροδέµατος
• Μόνιµα αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης και προεντεταµένα
• Αποστραγγιστικές οπές, αποστραγγιστικές τάφροι, γεωσυνθετικά

πλέγµατα αντιδιαβρωτικής προστασίας πρανών, συρµατοκιβώτια
• Όργανα γεωτεχνικής παρακολούθησης

Γεωλογία

Μανδύας αποσάθρωσης αποτελούµενος από ιλυοαµµώδη άργιλο έως
ιλυοαργιλώδη άµµο. Μέτρια έως έντονα αποσαθρωµένοι Ιλυόλιθοι και
εναλλαγές Ιλυολίθων και Ψαµµιτών - ασθενής, κερµατισµένος και
αποδιοργανωµένος σχηµατισµός µολάσσας - αποσάθρωση σε βάθος -
υλικό µε ηµιβραχώδη χαρακτηριστικά έως εδαφικό υλικό και τοπικά
πιο υγιές - βραχώδες υλικό.

Περιγραφή Εργασιών

• Οριστικές γεωτεχνικές µελέτες
• Έκθεση γεωτεχνικής αξιολόγησης. Αξιολόγηση των επί τόπου

γεωτεχνικών συνθηκών, καθορισµός του γεωτεχνικού µοντέλου,
των γεωτεχνικών παραµέτρων σχεδιασµού και των φορτίων

• Εκπόνηση αναλύσεων ευστάθειας και στατικών ελέγχων σύµφωνα
µε τις διεθνείς προδιαγραφές και οδηγίες (Ευρωκώδικες)

• Λεπτοµερής διαστασιολόγηση και καθορισµός των κατάλληλων
µέτρων υποστήριξης και σταθεροποίησης (φέρουσα ικανότητα,
απόσταση, µήκος, απαιτήσεις όπλισης πασσάλων οπλισµένου
σκυροδέµατος, τεχνικές προδιαγραφές υλικών, απαιτήσεις
ποιότητας & ανθεκτικότητας)

• Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, λεπτοµερών κατασκευαστικών
σχεδίων, υπολογιστικών αναλύσεων

• Ειδικά κατασκευαστικά ζητήµατα, τεχνικές προδιαγραφές,
απαιτήσεις, πρότυπα & οδηγίες κατασκευής, γεωτεχνική
παρακολούθηση και οργανοµέτρηση

• Παροχή υπηρεσιών µελετητή επί τόπου του έργου & παροχή
υπηρεσιών Συµβούλου

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ – COPRI (Αλβανία)

Αστοχίες και ζώνες ρηγµάτων και διάτµησης κατά µήκος του ορύγµατος 
Mullet, καθώς αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

Κατασκευασµένα τµήµατα του ανοιχτού ορύγµατος 
αυτοκινητοδρόµου 



Ορύγµατα, Επιχώµατα, Τοίχοι Οπλισµένης Γης, Οχετοί, Τοίχοι

Αντιστήριξης, Έργα Αποστράγγισης - Υδραυλικής Προστασίας,

Βελτιώσεις Υπεδάφους

Κατασκευή Τµήµατος Νο 3 του Αυτοκινητοδρόµου
Tirana – Elbasan (Χ.Θ. 15.2 Έξοδος Σήραγγας Krabbe
µέχρι Elbasan Χ.Θ.27) / Σύµβαση κατά FIDIC
Αλβανία

Κατασκευαστικές εργασίες

Έργο

Χωµατουργικά Έργα Αυτοκινητοδρόµου, Τεχνικά Έργα Αντιστήριξης,
Οχετοί, Υδραυλικά Έργα

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος : περίπου 86m $

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός – Κατασκευή : 2012- 2016

Περιγραφή Έργου

Λεπτοµερείς Οριστικές Μελέτες µόνιµων ανοικτών πρανών οδοποιίας,
επιχωµάτων, τοίχων οπλισµένης γης, οχετών, τοίχων αντιστήριξης,
τοίχων από συρµατοκιβώτια, πασσάλων, έργων αποστράγγισης
διευθέτησης υδάτων, έργων βελτίωσης υπεδάφους, εξυγίανσης και
αποκατάστασης
Eπιχώµατα: Ltotal = 10.0km, Hmax = 40.0m
Ορύγµατα: Ltotal = 5.0km, Hmax = 60.0m
Τοίχοι οπλισµένης γης: Ltotal = 1.0km, Hmax =20.0m
Τοίχοι µε συρµατοκιβώτια: Ltotal = 0.35km, Hmax = 9.0m
Οχετοί: Ltotal =0.5km, Smax = 2.0mx2.5m

Γεωλογία

Σχηµατισµός Μόλασσας {Ψαµµίτης, Ιλυόλιθος, Κροκαλοπαγή,
Τεταρτογενείς αποθέσεις (ιλύς, άργιλος, άµµος, χαλίκια, τεµάχη
ασβεστόλιθου και ψαµµιτών)}

Παροχή Υπηρεσιών – Περιγραφή Εργασιών

• Οριστικές γεωτεχνικές, στατικές µελέτες και µελέτες θεµελίωσης
• Εκθέσεις γεωτεχνικής αξιολόγησης. Καθορισµός του γεωτεχνικού

µοντέλου θεµελίωσης, των γεωτεχνικών παραµέτρων
σχεδιασµού και των φορτίων

• Εκπόνηση ελέγχων ευστάθειας σύµφωνα µε τις διεθνείς
προδιαγραφές και οδηγίες (Πρότυπα BS, Ευρωκώδικες,
Προδιαγραφές AASHTO)

• Λεπτοµερής διαστασιολόγηση των χωµατουργικών και τεχνικών
έργων και καθορισµός των κατάλληλων µέτρων όπλισης–
ενίσχυσης, αντιστήριξης και σταθεροποίησης (αντοχή, φέρουσα
ικανότητα, απόσταση, µήκος, τεχνικές προδιαγραφές υλικού,
απαιτήσεις ποιότητας & ανθεκτικότητας)

• Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, αναλυτικών κατασκευαστικών
σχεδίων, υπολογιστικών αναλύσεων, εκθέσεων γεωτεχνικής
παρακολούθησης και οργανοµέτρησης

• Εξασφάλιση ποιότητας, λειτουργικότητας & διάρκεια ζωής των
έργων

• Ειδικά κατασκευαστικά ζητήµατα, τεχνικές προδιαγραφές,
απαιτήσεις, πρότυπα & οδηγίες κατασκευής

• Παροχή υπηρεσιών µελετητή επί τόπου του έργου & παροχή
υπηρεσιών Συµβούλου

Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες

Γεωπλέγµατα ενίσχυσης, σύστηµα Terramesh ή επένδυση
πρανών µε συρµατοκιβώτια, ζώνες βελτίωσης υπεδάφους
& αποστράγγισης, µόνιµα αγκύρια βράχου-εδαφοηλώσεις,
προεντεταµένα αγκύρια, πασσαλότοιχοι, τοίχοι µε
συρµατοκιβώτια, στρώµατα reno, γεωυφάσµατα
διαχωρισµού, αποστραγγιστικές οπές, αποστραγγιστικές
τάφροι, γεωσυνθετικά πλέγµατα αντιδιαβρωτικής
προστασίας πρανών, πλήρως αγκυρούµενο χαλύβδινο
πλέγµα, υδροσπορά, όργανα γεωτεχνικής
παρακολούθησης

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ – COPRI (Αλβανία)


