
Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Σήραγγα T24

Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα –

Πύργος – Τσακώνα, Έργο Παραχώρησης
Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Έργο

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου € 2,8 δισ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2009 - 2011

Κατασκευή: 2009 - 2017

Περιγραφή Εργασιών

Μονή σήραγγα αυτοκινητοδρόµου

Μήκος: 548m

∆ιατοµή εκσκαφής: 142 ~ 173m2

Στοά ∆ιαφυγής:

Μήκος: 133m

∆ιατοµή εκσκαφής: 29m2

Μέθοδος Όρυξης

NATM – Μηχανικά µέσα & εκρηκτικά

Τελική Επένδυση

Οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37

Γεωλογία

Κροκαλοπαγή

Μέγιστα υπερκείµενα στη σήραγγα T24: 70m

Μέγιστα υπερκείµενα στη στοά διαφυγής: 60m

Περιγραφή Εργασιών

• Μελέτες γεωλογικής – γεωτεχνικής αξιολόγησης

κυρίως σήραγγας και στοάς διαφυγής

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη στοµίων της

σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη στοµίου και υπογείου

τµήµατος στοάς διαφυγής

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

- Χρήση δικτυωτών πλαισίων

- Λύσεις κλειστών διατοµών

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

(VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. -

HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. – ΑΘΗΝΑ

Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. – ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)



Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Σήραγγα T25

Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα –

Πύργος – Τσακώνα, Έργο Παραχώρησης
Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Έργο

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου € 2,8 δισ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2009 - 2011

Κατασκευή: 2009 - 2017

Περιγραφή Έργου

Μονή σήραγγα αυτοκινητοδρόµου

Μήκος: 572m

∆ιατοµή εκσκαφής: 142 ~ 173m2

Στοά ∆ιαφυγής:

Μήκος: 82m

∆ιατοµή εκσκαφής: 29m2

Μέθοδος Όρυξης

NATM – Μηχανικά µέσα και εκρηκτικά κατά τόπους

Τελική Επένδυση

Οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37

Γεωλογία

Κροκαλοπαγή, κερατόλιθοι, ασβεστολιθικό λατυποπαγές,

ασβεστόλιθοι

Μέγιστα υπερκείµενα στην σήραγγα T25: 50m

Μέγιστα υπερκείµενα στη στοά διαφυγής: 31m

Περιγραφή Εργασιών

• Μελέτες γεωλογικής – γεωτεχνικής αξιολόγησης κυρίως

σήραγγας και στοάς διαφυγής

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη στοµίων της

σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη στοµίου και υπογείου τµήµατος

στοάς διαφυγής

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

- Χρήση δικτυωτών πλαισίων

- Λύσεις κλειστών διατοµών

Εργοδότης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

(VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. – HOCHTIEF

Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. – ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ

Α.T.Ε. – ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)



Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Σήραγγα T26 Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος

– Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, Έργο Παραχώρησης
Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Έργο

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου € 2,8 δισ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2009 - 2011

Κατασκευή: 2009 – 2017

Περιγραφή Έργου

∆ίδυµη σήραγγα αυτοκινητοδρόµου

Μήκος νότιου κλάδου: 4.016m

Μήκος βόρειου κλάδου: 3.173m

∆ιατοµή εκσκαφής: 120m2

Στοά Εκκαπνισµού:

Συνολικό µήκος: 480m

∆ιατοµή εκσκαφής: 75m2

Στοές διαφυγής:

Συνολικό µήκος: 140m

∆ιατοµή εκσκαφής: 28m2

Μέθοδος Όρυξης

NATM – Εκρηκτικά – µηχανικά µέσα

Τελική επένδυση

Οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37

Γεωλογία

Κροκαλοπαγή, ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι

Μέγιστα υπερκείµενα στη σήραγγα T26: 270m

Μέγιστα υπερκείµενα στη στοά εκκαπνισµού: 200m

Μέγιστα υπερκείµενα στις στοές διαφυγής: 45m

Περιγραφή Εργασιών

• Μελέτες γεωλογικής – γεωτεχνικής Αξιολόγησης για το

κυρίως σώµα της σήραγγας, για τα στόµια της

σήραγγας, για τη στοά εκκαπνισµού και για τις στοές

διαφυγής

• Οριστική µελέτη κατολίσθησης στην περιοχή της

σήραγγας Τ26

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη στοµίων της

σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη των στοµίων

της στοάς εκκαπνισµού και των στοµίων των στοών

διαφυγής

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη της στοάς

εκκαπνισµού και των στοών διαφυγής

• Παροχή υπηρεσιών µελετητή επί τόπου του έργου

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

• Εύκαµπτη υποστήριξη µε τη χρήση δικτυωτών

ολισθαινόντων πλαισίων στα τµήµατα της σήραγγας µε

έντονες συνθήκες σύνθλιψης της βραχόµαζας

• Λύσεις κλειστών διατοµών

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

(VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. -

HOCHTIEF Construction

AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. – ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.E. –

ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)



Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Σήραγγα Πλατάνου

Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα –

Πύργος – Τσακώνα, Έργο Παραχώρησης
Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Έργο

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου € 2,8 δισ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2009 - 2011

Κατασκευή: 2009 - 2017

Περιγραφή Έργου

∆ίδυµη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Μήκος νότιου κλάδου: 1.676m

Μήκος βόρειου κλάδου: 1.565m

∆ιατοµή εκσκαφής: 120m2

Τεχνικό Cut & Cover στο νότιο κλάδο εξόδου της

σήραγγας:

Συνολικό µήκος: 187m

Μέθοδος όρυξης

NATM – Μηχανικά µέσα & εκρηκτικά

Τελική Επένδυση

Οπλισµένο Σκυρόδεµα C30/37

Γεωλογία

Μάργες, κροκολοπαγή, ασβεστόλιθοι

Μέγιστα υπερκείµενα : 100m

Περιγραφή Εργασιών

• Γεωλογική – γεωτεχνική µελέτη αξιολόγησης

• Εκτίµηση κινδύνου κατολίσθησης της περιοχής των

ανατολικών στοµίων, του κυρίως σώµατος της σήραγγας

και της περιοχής των δυτικών στοµίων

• Οριστική γεωτεχνική & στατική µελέτη των στοµίων της

σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική & στατική µελέτη σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική & στατική µελέτη του τεχνικού cut &

cover στο νότιο κλάδο εξόδου της σήραγγας

• Παροχή υπηρεσιών µελετητή επί τόπου του έργου

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

- Υποστήριξη µε τη χρήση πλαισίων τύπου HEB

- Λύσεις κλειστών διατοµών

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

(VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. -

HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. – ΑΘΗΝΑ

Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. – ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)
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Επιχώµατα – Πρανή Αυτοκινητοδρόµου

Έλεγχος ευστάθειας υφιστάµενων πρανών και

επιχωµάτων αυτοκινητοδρόµου

Οδικός άξονας Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος

– Τσακώνα, Έργο Παραχώρησης
Νότια Ελλάδα

Ενδεικτική διατοµή µετά την εφαρµογή της κατάλληλης 

αποκατάστασης και παρέµβασης 

Άποψη υφιστάµενου ορύγµατος

Έργο

Έλεγχος ευστάθειας υφιστάµενων πρανών και επιχωµάτων

αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος –

Τσακώνα

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € ~ 5 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2008

Κατασκευή: 2009 – 2011

Περιγραφή Έργου

• Αποκατάσταση υφιστάµενων ορυγµάτων και επιχωµάτων

που έχουν υποστεί ή που δύναται να υποστούν κάποιας

µορφής αστοχία (αστοχία τύπου σφήνας, επίπεδη

ολίσθηση, βραχοπτώσεις)

• Ορύγµατα σηµαντικού ύψους µέχρι 33m τα οποία

παρουσιάζουν προβλήµατα αστοχιών

• Επίχωµα στο οποίο παρουσιάζεται κατεστραµµένος

ανοικτός οχετός αποστράγγισης στη βάση του

Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι, µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, τεκτονισµένοι

ασβεστόλιθοι, λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι και ανδεσίτες

Περιγραφή Εργασιών

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• Αναγνώριση και καταγραφή του συνόλου των

προβληµάτων

• ∆ιενέργεια γεωλογικής χαρτογράφησης και

προσδιορισµός των γεωτεχνικών παραµέτρων

σχεδιασµού των απαντώµενων σχηµατισµών

• Εκτέλεση αναλύσεων ευστάθειας για τον προσδιορισµό

των δυνητικών ασταθειών και των προτεινόµενων

µέτρων υποστήριξης

• Καθορισµός και εγκατάσταση όλων των απαιτούµενων

µέτρων προστασίας και αποκατάστασης (τοποθέτηση

φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων, εγκατάσταση

πλεγµάτων προστασίας πρανών, ανακατασκευή

κατεστραµµένου οχετού στη βάση του επιχώµατος)

• Κατασκευαστικά Σχέδια

• Προµέτρηση – Προϋπολογισµός

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

(VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF

Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. – ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ

Α.T.Ε. – ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

• Ξεσκάρωµα µε τη χρήση ελαφρών µηχανικών

µέσων

• Κατασκευή επιβραδυντικής στρώσης για την

ανάσχεση της ενέργειας των αποσπώµενων

βράχων

• Τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων

• Τοποθέτηση πλεγµάτων προστασίας πρανών

• Εφαρµογή µόνιµων ηλώσεων βράχου

• Εγκατάσταση τρισδιάστατου γεωπλάγµατος

προστασίας

• Εφαρµογή φυτικής γης και φύτευση µε τη µέθοδο

της υδροσποράς

• Ανακατασκευή κατεστραµµένου ανοιχτού οχετού

αποστράγγισης

• Κατασκευή τάφρου αποστράγγισης στη στέψη

υφιστάµενου τοίχου αντιστήριξης



Έργο

Τοίχοι αντιστήριξης αυτοκινητοδρόµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 8εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2009 - 2017

Κατασκευή: 2009 - 2017

Περιγραφή Έργου

Τοίχοι αντιστήριξης

Συνολικό µήκος: 14.000m

Ύψος: 2,0m-11m

Γεωλογία

Μάργες, κροκαλοπαγή, ασβεστόλιθοι, πλευρικά κορήµατα,

αλλουβιακές αποθέσεις, χάλικες, άργιλοι, ιλύες, άµµοι

Περιγραφή Εργασιών

• Εκτίµηση των γεωτεχνικών παραµέτρων σχεδιασµού

• Προσδιορισµός της γεωµετρίας των τεχνικών (διατοµή,

ύψος κτλ.)

• Εκπόνηση των αναγκαίων αναλύσεων και ελέγχων για τη

διαστασιολόγηση των τεχνικών

• Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια

• Οριστική γεωτεχνική & στατική µελέτη

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

• Οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, C30/37

• Επιφανειακή και βαθειά θεµελίωση

• Επιπρόσθετα συνοδά στοιχεία (µπάρες ασφαλείας,

ηχοπετάσµατα κτλ.)

Εργοδότες

• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

(VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. -

HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. –ΑΘΗΝΑ

Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. – ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)

• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

(HOCHTIEF Construction AG - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε.)

• ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

• VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S.

Τεχνικά Έργα

Τοίχοι Αντιστήριξης - Πεδιλότοιχοι

Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα –

Πύργος – Τσακώνα. Έργο Παραχώρησης
Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Κατασκευή επιχώµατος όπισθεν του τοίχου αντιστήριξης

Γενική άποψη τοίχου αντιστήριξης ποδός επιχώµατος

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης



Εξειδικευµένες Γεωτεχνικές Μελέτες

Οριστικές Μελέτες Οπλισµένων επιχωµάτων και τοίχων

οπλισµένης γης

Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος –

Τσακώνα, Έργο Παραχώρησης
Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Έργο

Οριστικές µελέτες τοίχων οπλισµένης γης ύψους 15m µε

συρµατοκιβώτια καθώς και οπλισµένα επιχώµατα ύψους

έως 29m για την αντιµετώπιση δυσχερών γεωµετριών

κατά την κατασκευή επιχωµάτων οδοποιίας.

Κόστος κατασκευής: περίπου € 80 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2009 - 2017

Κατασκευή: 2009 - 2017

Περιγραφή Έργου

Συνολικό µήκος οπλισµένης γης και οπλισµένων

επιχωµάτων: ~9.500m

Μέγιστο ύψος: 26m

Κλίσεις οπλισµένης γης: 2.5:1 έως κατακόρυφη

Κλίσεις οπλισµένων επιχωµάτων: 2:3 έως 2:1

Γεωλογία

Πλειοκαινικές - Πλειο-Πλειστοκαινικές Μάργες,

Κροκαλοπαγή, Εναλλαγές µαργών – κροκαλοπαγών,

Ποτάµιες Αποθέσεις, Αποσαθρωµένα υλικά κλιτύος,

Άµµοι, Χάλικες, Αργιλοιλύς

Οπλισµένο επίχωµαΤοίχος οπλισµένης γης

Περιγραφή Εργασιών – Λεπτοµέρειες Σχεδιασµού

• Γεωτεχνική αξιολόγηση και προσδιορισµός

παραµέτρων σχεδιασµού

• Έλεγχος ευστάθειας οπλισµένης γης µε

εξειδικευµένα λογισµικά

• Έλεγχοι εσωτερικής και εξωτερικής ευστάθειας

• Επιλογή κατάλληλων γεωπλεγµάτων ανάλογα µε

το υλικό πλήρωσης

• ∆ιαµόρφωση συρµατοκιβωτίων σε γεωµετρικά

δυσχερείς περιοχές

• Οριστική µελέτη κατασκευής

Εργοδότης

ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε.



Εξειδικευµένες Γεωτεχνικές Μελέτες

Σύνθετα Συστήµατα και Τεχνικά Αντιστήριξης

Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα –

Πύργος – Τσακώνα, Έργο Παραχώρησης
Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Έργο

Οριστικές µελέτες συστήµατος τοίχων αντιστήριξης µε

µονές ή διπλές πασσαλοστοιχίες και εφαρµογή µόνιµων

προεντεταµένων αγκυρώσεων για την ασφαλή εκτέλεση

έργων οδοποιίας σε δυσχερείς γεωτεχνικά και

γεωµετρικά περιοχές

Κόστος κατασκευής: περίπου € 9 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2009 - 2017

Κατασκευή: 2009 - 2017

Περιγραφή Έργου

Συνολικό µήκος σύνθετων συστηµάτων αντιστήριξης:

~1700m

Μέγιστο ύψος: 35 m

Γεωλογία

Πλειοκαινικές – Πλειο-Πλειστοκαινικές Μάργες,

Κροκαλοπαγή, Εναλλαγές µαργών – κροκαλοπαγών,

Ποτάµιες Αποθέσεις, Αποσαθρωµένα υλικά κλιτύος,

Άµµοι, Χάλικες, Αργιλοιλύς

Εργοδότες

• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (HOCHTIEF Construction AG

– ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε.)

• ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Σύνθετο σύστηµα αντιστήριξης µε προεντεταµένα αγκύρια

Περιγραφή Εργασιών – Λεπτοµέρειες Σχεδιασµού

• Γεωτεχνική αξιολόγηση και προσδιορισµός

παραµέτρων σχεδιασµού

• Βελτιστοποίηση γεωτεχνικών παραµέτρων µε

ανάδροµες αναλύσεις ευστάθειας

• Ειδικός έλεγχος φόρτισης συστήµατος από τυχαίες

επιφάνειες ολίσθησης

• Λειτουργικός έλεγχος συστήµατος αντιστήριξης

• Έλεγχος και διαστασιολόγηση προεντεταµένων

αγκυρίων κατά EC7

• Αξιολόγηση και προσδιορισµός σεισµικού φορτίου

σύµφωνα µε το γεωτεχνικό προφίλ της περιοχής

• Οριστική µελέτη κατασκευής

Σύστηµα αντιστήριξης πασσαλότοιχου µε προεντεταµένα αγκύρια
Σύστηµα αντιστήριξης µε πασσαλότοιχο και επιφανειακή προστασία µε 

συρµατοκιβώτια



Επιχώµατα – Ορύγµατα Αυτοκινητοδρόµου

Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος

– Τσακώνα, Έργο Παραχώρησης
Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Έργο

Οριστικές γεωτεχνικές µελέτες χωµατουργικών έργων στο τµήµα

Κορίνθου – Πατρών από το 20ο χλµ. έως το 80ο χλµ.

Κόστος Κατασκευής

Κόστος κατασκευής: περίπου € 180 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2008 - 2017

Κατασκευή: 2008 - 2017

Περιγραφή Έργου

Συνολικό µήκος χωµατουργικών έργων

Ορύγµατα: 13.500 m

Άοπλα ή µερικώς οπλισµένα επιχώµατα: 31.000 m

Ορύγµατα

• ∆ιαµόρφωση και αντιστήριξη ορυγµάτων

• Χρήση µόνιµων αγκυρίων ολόσωµης πάκτωσης ή προεντεταµένων

• Κλίση πρανών 1:2 ~12:1

• Μέγιστο ύψος βαθµίδας πρανούς: 12 m

• Μέγιστο συνολικό ύψος ορύγµατος: 65 m

Επιχώµατα

• Χρήση γαιώδους υλικού πλήρωσης

• Άοπλα ή µερικώς οπλισµένα µε γεωπλέγµατα για αντιµετώπιση

σεισµικής διέγερσης

• Γεωµετρία διαµόρφωσης: αµφίπλευρα ή µονόπλευρα

• Κλίση πρανών 2:3

• Πλάτος καταστρώµατος: 30 m – 50 m

• Μέγιστο ύψος: 11m

Γεωλογία

Πλειοκαινικές – Πλειο-Πλειστοκαινικές Μάργες, Κροκαλοπαγή,

Εναλλαγές µαργών – κροκαλοπαγών, Ποτάµιες Αποθέσεις,

Αποσαθρωµένα υλικά κλιτύος, Άµµοι, Χάλικες, Αργιλοιλύς,

Ασβεστόλιθοι

Περιγραφή Εργασιών – Λεπτοµέρειες Σχεδιασµού

• Γεωτεχνική αξιολόγηση και προσδιορισµός παραµέτρων

σχεδιασµού

• Βελτιστοποίηση γεωτεχνικών παραµέτρων µε ανάδροµες

αναλύσεις ευστάθειας

• Έλεγχος ευστάθειας µε εξειδικευµένα λογισµικά

• Επιλογή κατάλληλων γεωπλεγµάτων ανάλογα µε το υλικό

πλήρωσης

• Έλεγχος και διαστασιολόγηση προεντεταµένων αγκυρίων κατά EC7

• Αξιολόγηση και προσδιορισµός σεισµικού φορτίου σύµφωνα µε το

γεωτεχνικό προφίλ της περιοχής

• Εφαρµογή συστηµάτων προστασίας πρανών για αποφυγή

υδραυλικής διάβρωσης και βραχοπτώσεων

• Οριστική µελέτη κατασκευής

Εργοδότες

• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (HOCHTIEF Construction AG – ΑΚΤΩΡ

Α.T.Ε.)

• ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Υψηλό όρυγµα µε χρήση µόνιµων αγκυρίων ολόσωµης πάκτωσης  και 

κατάλληλη προστασία των πρανών µε αγκυρωµένο συρµατόπλεγµα

Ορυγµα µε χρήση µόνιµων αγκυρίων ολόσωµης πάκτωσης  και κατάλληλη 

προστασία των πρανών µε αγκυρωµένο συρµατόπλεγµα και τοίχος 

αναχαίτισης βραχοπτώσεων

Όρυγµα µε προεντεταµένα αγκύρια



Έργο

Οριστική µελέτη δεκαοκτώ (18) Κάτω ∆ιαβάσεων

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 6,5εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2009 - 2017

Κατασκευή: 2009 - 2017

Περιγραφή Έργου

Τρεις (3) τύποι κάτω διαβάσεων

- Κάτω διαβάσεις θεµελιωµένες σε δύο σειρές έγχυτων

πασσάλων οπλισµένου σκυροδέµατος

- Κάτω διαβάσεις µε επιφανειακή θεµελίωση (τύπου

κουτιού)

- Κάτω διαβάσεις αποτελούµενες από δύο υποστηρίγµατα

τύπου τοίχου, θεµελιωµένα σε πασσάλους οπλισµένου

σκυροδέµατος

Γεωλογία

Κροκαλοπαγή, µάργες, πλευρικά κορήµατα, αλλουβιακές

αποθέσεις, χάλικες, άργιλοι, ιλύες, άµµοι

Περιγραφή Εργασιών

• Εκτίµηση γεωτεχνικών παραµέτρων σχεδιασµού και

µέγιστης στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα

• Προσδιορισµός της γεωµετρίας των κάτω διαβάσεων

(διατοµή, ύψος κτλ.)

• Εκπόνηση των αναγκαίων αναλύσεων και ελέγχων για

τη διαστασιολόγηση των τεχνικών

• Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια

• Οριστική γεωτεχνική & στατική µελέτη

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

• Οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, C30/37

• Επιφανειακή θεµελίωση

• Θεµελίωση σε πασσάλους

Εργοδότες

• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (HOCHTIEF Construction AG -

ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε.)

• ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Τεχνικά Έργα

Κάτω ∆ιαβάσεις

Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα –

Πύργος – Τσακώνα

Έργο Παραχώρησης
Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Μοντέλο προσοµοίωσης κάτω διάβασης

Γενική άποψη κάτω διάβασης

Τυπική διατοµή κάτω διάβασης



Τεχνικά Έργα

Ηµιστέγαστρα

Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα –

Πύργος - Τσακώνα, Έργο Παραχώρησης
Κεντρική & Νότια Ελλάδα

Έργο

Οριστική µελέτη ηµιστεγάστρων

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2009 - 2011

Κατασκευή: 2010 - 2011

Περιγραφή Έργου

Ηµιστέγαστρα εδραζόµενα σε κυκλικής διατοµής

υποστυλώµατα και θεµελιούµενα κατάλληλες

πασσαλοστοιχίες

Μήκος Ηµιστεγάστρου Πλατάνου: 38m

Μήκος Ηµιστεγάστρου Τεµένης: 118m

Μήκος Ηµιστεγάστρου Ανατολικής Ελίκης: 38m

Γεωλογία

Λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι, άµµοι, χάλικες, άργιλοι

Περιγραφή Εργασιών

• Αξιολόγηση γεωλογικών – γεωτεχνικών ερευνών

• Γεωτεχνικός σχεδιασµός ηµιστεγάστρων

• Στατικός σχεδιασµός ηµιστεγάστρων

• Αναλύσεις ευστάθειας προσωρινών και µόνιµων

πρανών

• ∆ιαστασιολόγηση και σχεδιασµός ηµιστεγάστρων

• Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια

• Τελική αποκατάσταση ηµιστεγάστρων

• Οριστική γεωτεχνική & στατική µελέτη

Εργοδότης

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Τυπική διατοµή Ηµιστεγάστρου Ανατολικής Ελίκης

Γενική άποψη Ηµιστεγάστρου

Στατικό µοντέλο επίλυσης ηµιστεγάστρου

Στατικό µοντέλο Ηµιστεγάστρου Πλατάνου


