
Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, 

Τµήµα Μαλιακός – Κλειδί, Έργο Παραχώρησης
Κεντρική Ελλάδα

Έργο

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό Κόστος Κατασκευής Έργου: περίπου € 1,25

δισ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2008 - 2014

Κατασκευή: 2008 - 2017

Περιγραφή Έργου

∆ίδυµη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Μήκος νότιου κλάδου: 1.902,90 m

Μήκος βόρειου κλάδου: 1.945,90 m

∆ιατοµή σήραγγας: 85 – 150 m2

Μέθοδος όρυξης

NATM – Μηχανικά µέσα & εκρηκτικά

Τελική Επένδυση

Οπλισµένο ή/και άοπλο σκυρόδεµα C30/37

Γεωλογία

Αµφιβολίτες, Μάρµαρα, Φυλλίτες, Αµφιβολιτικοί

Σχιστόλιθοι

Μέγιστα υπερκείµενα: 140m

Περιγραφή Εργασιών

• Μελέτες γεωλογικής – γεωτεχνικής αξιολόγησης του

κυρίως σώµατος της σήραγγας και των στοµίων αυτής

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη των στοµίων

της σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη της σήραγγας

• Οριστική υδραυλική µελέτη

• Παροχή υπηρεσιών µελετητή επί τόπου του έργου

• Ο σχεδιασµός του έργου εκπονήθηκε από τη

σύµπραξη µελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

Α.Ε.- ILF CONSULTING ENGINEERS– HOCHTIEF

CONSULT INFRASTRUCTURE»

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

• Χρήση δικτυωτών πλαισίων

• Λύσεις κλειστών διατοµών

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙ∆Ι

(HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ – J&P AVAX – VINCI CGP – ΑΕΓΕΚ –

ΑΘΗΝΑ)



Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Σήραγγα T2 Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, Τµήµα 

Μαλιακός – Κλειδί, Έργο Παραχώρησης
Κεντρική Ελλάδα

Έργο

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό Κόστος Κατασκευής Έργου: περίπου € 1,25 δισ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2008 - 2014

Κατασκευή: 2008 - 2017

Περιγραφή Έργου

∆ίδυµη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Μήκος νότιου κλάδου: 5.969,18 m

Μήκος βόρειου κλάδου: 5.983,53 m

∆ιατοµή σήραγγας: 85 – 150 m2

Φρέαρ Εκαπνισµού VF-1:

Συνολικό µήκος: 120 m

∆ιάµετρος Εκσκαφής: 6,20 m

Φρέαρ Εκκαπνισµού VF-3:

Συνολικό µήκος: 50 m

∆ιάµετρος Εκσκαφής : 7 m

Στοά Εκκαπνισµού VF-2:

Συνολικό µήκος: 100 m

∆ιατοµή: 48m2

Μέθοδος όρυξης

NATM – Μηχανικά µέσα & εκρηκτικά

Τελική Επένδυση

Οπλισµένο ή/και άοπλο σκυρόδεµα C30/37

Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι, Φυλλίτες

Μέγιστα υπερκείµενα: 296m

Περιγραφή Εργασιών

• Μελέτες γεωλογικής – γεωτεχνικής αξιολόγησης του

κυρίως σώµατος της σήραγγας, των στοµίων αυτής,

των φρεάτων εκκαπνισµού και της στοάς

εκκαπνισµού.

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη των στοµίων

της σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη της σήραγγας

• Οριστική µελέτη των φρεάτων εκκαπνισµού και της

υπόγειας στοάς εκκαπνισµού

• Παροχή υπηρεσιών µελετητή επί τόπου του έργου

• Ο σχεδιασµός του έργου εκπονήθηκε από τη

σύµπραξη µελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - ILF CONSULTING ENGINEERS –

HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE»

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

- Χρήση δικτυωτών πλαισίων

- Λύσεις κλειστών διατοµών

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙ∆Ι

(HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ – J&P AVAX – VINCI CGP – ΑΕΓΕΚ

– ΑΘΗΝΑ)



Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Σήραγγα T3 Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, Τµήµα 

Μαλιακός – Κλειδί,  Έργο Παραχώρησης 
Κεντρική Ελλάδα

Έργο

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό Κόστος Κατασκευής: περίπου € 1,25 δισ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2008 - 2014

Κατασκευή: 2008 – 2017

Περιγραφή Έργου

∆ίδυµη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Μήκος νότιου κλάδου: 2.799,08 m

Μήκος βόρειου κλάδου: 2.786,03 m

Ωφέλιµη τυπική διατοµή σήραγγας: 85 – 150 m2

Μέθοδος όρυξης

NATM – Μηχανικά µέσα & εκρηκτικά

Τελική Επένδυση

Οπλισµένο σκυρόδεµα C30/37

Γεωλογία

Aσβεστόλιθοι, σερπεντινιωµένοι περιδοτίτες, οφιόλιθοι,

κατακλασίτες-µυλωνίτες, αλλουβιακές αποθέσεις

Μέγιστα υπερκείµενα: 150m

Περιγραφή Εργασιών

• Μελέτες γεωλογικής – γεωτεχνικής αξιολόγησης του

κυρίως σώµατος της σήραγγας και των στοµίων

αυτής

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη των

στοµίων της σήραγγας

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη της

σήραγγας

• Παροχή υπηρεσιών µελετητή επί τόπου του έργου

• Ο σχεδιασµός του έργου εκπονήθηκε από τη

σύµπραξη µελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ILF CONSULTING ENGINEERS –

HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE»

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

- Χρήση δικτυωτών πλαισίων

- Λύσεις κλειστών διατοµών

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙ∆Ι

(HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ – J&P AVAX – VINCI CGP – ΑΕΓΕΚ

– ΑΘΗΝΑ)



Πρανή Ορυγµάτων Οδοποιίας

ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΕΜΠΩΝ – Οριστική Μελέτη Σταθεροποίησης

Πρανών και Προστασίας από Βραχοπτώσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΙΑΚΟΣ –

ΚΛΕΙ∆Ι, ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Κεντρική Ελλάδα

Έργο

Οριστική µελέτη σταθεροποίησης πρανών και προστασίας από

βραχοπτώσεις στην κοιλάδα των Τεµπών (Εθνική Οδός Αθηνών-

Θεσσαλονίκης)

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό Κόστος: περίπου 3 εκ. €

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Μελέτη: 2008 - 2009

Κατασκευή: 2010 - 2011

Περιγραφή Έργου

Αξιολόγηση της ευστάθειας των πρανών ορυγµάτων, οριστική

µελέτη και καθορισµός των απαραίτητων εργασιών

σταθεροποίησης και των µέτρων προστασίας έναντι

βραχοπτώσεων

Μήκος: 5.0km

Γεωµορφολογία - Γεωλογία

Ορεινό ανάγλυφο, πολύ απόκρηµνα βραχώδη πρανή σηµαντικού

ύψους έως 150m

Στρωµατώδεις κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι µε µεγάλου έως µέσου

πάχους στρώµατα, Φυλλίτες, γαιώδεις σχηµατισµοί (ασβεστολιθικοί

ογκόλιθοι, υλικά πλευρικών κορηµάτων)

Περιγραφή Εργασιών

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• Προσδιορισµός και εξέταση των πιθανών µηχανισµών

αστοχίας-εκτέλεση λεπτοµερούς ελέγχου ευστάθειας

• ∆ιενέργεια αναλύσεων ευστάθειας (βραχοπτώσεις, επίπεδη

ολίσθηση, σφηνοειδής αστοχία, ανατροπή, περιστροφική

ολίσθηση)

• Καθορισµός των απαιτούµενων µέτρων υποστήριξης και

σταθεροποίησης

• Αναλυτική διαστασιολόγηση των συστηµάτων αναχαίτισης,

τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστική µεθοδολογία

• Σύνταξη τεχνικής έκθεσης, κατασκευαστικά σχέδια και

προµέτρηση

• Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου κατά την κατασκευή

Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες

• Απόσπαση επισφαλών όγκων µε µηχανικά ή/και χειρωνακτικά

µέσα

• Εγκατάσταση ~1.900m φραχτών προστασίας από βραχοπτώσεις

• Εγκατάσταση ~5.500m2 συστηµάτων σταθεροποίησης πρανών

(πλήρως αγκυρούµενο πλέγµα τύπου Tecco, δίχτυ τύπου

Spider)

• Εφαρµογή ~1.350m µόνιµων, πλήρως ενεµατωµένων

αγκυρίων

• Αποκατάσταση υφιστάµενων φραχτών και αποστραγγιστικών

τάφρων

Εγκατάσταση φραχτών προστασίας έναντι βραχοπτώσεων

Εφαρµογή συστηµάτων σταθεροποίησης πρανούς

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙ∆Ι

(HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ – J&P AVAX – VINCI CGP – ΑΕΓΕΚ –

ΑΘΗΝΑ)



Έργο

Οριστική µελέτη σταθεροποίησης πρανών και προστασίας από

βραχοπτώσεις στην περιοχή Παντελεήµoνα (Πλαταµώνας) της

Εθνικής Οδού Αθηνών -Θεσσαλονίκης

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό Κόστος: περίπου 0,5 εκατ. €

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Μελέτη: 2008

Κατασκευή: 2010

Περιγραφή Έργου

Αξιολόγηση της ευστάθειας των πρανών ορυγµάτων και

καθορισµός των απαραίτητων εργασιών σταθεροποίησης και

των µέτρων προστασίας έναντι βραχοπτώσεων

Μήκος: 2,5km

Γεωµορφολογία - Γεωλογία

Aπόκρηµνα βραχώδη πρανή µέσου ύψους 10 – 20m

Κρυσταλλικοί Ασβεστόλιθοι, γαιώδεις σχηµατισµοί

(ασβεστολιθικοί ογκόλιθοι, υλικά πλευρικών κορηµάτων)

Περιγραφή Εργασιών

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• Προσδιορισµός και εξέταση των πιθανών µηχανισµών

αστοχίας –εκτέλεση λεπτοµερούς ελέγχου ευστάθειας

• ∆ιενέργεια αναλύσεων ευστάθειας (βραχοπτώσεις,

σφηνοειδής αστοχία)

• Καθορισµός των απαιτούµενων µέτρων υποστήριξης και

σταθεροποίησης

• Αναλυτική διαστασιολόγηση των συστηµάτων αναχαίτισης,

τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστική µεθοδολογία

• Σύνταξη τεχνικής έκθεσης, κατασκευαστικά σχέδια και

προµέτρηση

• Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου κατά την κατασκευή

Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες

• Απόσπαση επισφαλών όγκων µε µηχανικά ή/και

χειρωνακτικά µέσα

• Εγκατάσταση ~100m φραχτών προστασίας από

βραχοπτώσεις

• Εγκατάσταση ~2.500m2 συστηµάτων σταθεροποίησης

πρανών (πλήρως αγκυρούµενο πλέγµα τύπου Tecco,

κουρτίνα, δίχτυ τύπου Spider)

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙ∆Ι

(HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ – J&P AVAX – VINCI CGP – ΑΕΓΕΚ –

ΑΘΗΝΑ)

Τυπική διατοµή µε εγκατάσταση φράχτη προστασίας έναντι 

βραχοπτώσεων και πλέγµα

Εφαρµογή συστηµάτων σταθεροποίησης πρανούς

Πρανή Ορυγµάτων Οδοποιίας

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜOΝΑΣ (ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙ∆Ι,

ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Οριστική Μελέτη Σταθεροποίησης Πρανών και Προστασίας

από Βραχοπτώσεις
Κεντρική Ελλάδα



Επιχώµατα – Ορύγµατα Αυτοκινητοδρόµου

Χωµατουργικά έργα ανοικτής οδοποιίας

Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, Τµήµα Μαλιακός – Κλειδί Έργο

Παραχώρησης
Κεντρική Ελλάδα

Γεωτεχνική αξιολόγηση

Τυπική διατοµή επιχώµατος

Έργο

Χωµατουργικά έργα ανοικτής οδοποιίας

Γεωγραφικές Ενότητες GU 10 ~ 14 (Νέα Τµήµατα Τέµπη -

Ραψάνη)

Γεωγραφικές Ενότητες GU 16 ~ 19 (Νέα Τµήµατα Ραψάνη –

Πλαταµώνας - Σκοτίνα)

Γεωγραφικές Ενότητες GU 24 ~ 25 (Βόρειος Κόµβος

Κατερίνης, Κόµβοι Κορινού, Μακρυγιαλού, Αγαθούπολης,

Αιγινίου και Κλειδιού)

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € ~600 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2007 - 2017

Κατασκευή: 2007 - 2017

Περιγραφή Έργου

Συνολικό µήκος χωµατουργικών:

Επιχώµατα: 33km

Ορύγµατα: 8,6 km

1. Επιχώµατα : Γαιώδους ή βραχώδους υλικού πλήρωσης

άοπλα ή οπλισµένα µε γεωπλέγµατα

Γεωµετρία διαµόρφωσης : αµφίπλευρα ή µονόπλευρα

Κλίση πρανών 1:3 ~ 2:1

Μέγιστο ύψος: 19m

2. Ορύγµατα : ∆ιαµόρφωση και αντιστήριξη ορυγµάτων

Κλίση πρανών 1:2 ~ 3:1 / Μέγιστο ύψος: 38m

Γεωλογία

GU 10 ~ 14: Πρόσφατες αποθέσεις, Φυλλίτες

GU 16 ~ 19: Πρόσφατες αποθέσεις, Οφιόλιθοι, Ασβεστόλιθοι,

Μάρµαρα

GU 24 ~ 25: Αποθέσεις, Οφιόλιθοι

Περιγραφή Εργασιών

• Γεωτεχνική αξιολόγηση υποβάθρου

• Σχέδια γεωτεχνικών µηκοτοµών και διατοµών

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• Κατασκευαστικά σχέδια

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

1. Επιχώµατα :

• Κατασκευή στρώµατος λιθορριπής και τοποθέτηση

συρµατοκιβωτίων στη βάση των επιχωµάτων για

την προστασία του πόδα του αναχώµατος από

υδραυλικές ροές

• Κατασκευή επιχωµάτων µε γαιώδη ή βραχώδη

υλικά

• Χρήση γεωπλεγµάτων για όπλιση επιχωµάτων

• Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στον πόδα των

αναχωµάτων

• Κατασκευή επιχωµάτων µε ισχυρή κλίση πρανών

και επένδυση των παρειών µε συρµατοκιβώτια

• - Θεµελίωση επιχωµάτων επί πασσάλων

2. Ορύγµατα:

• Τοποθέτηση αγκυρίων

• Τοποθέτηση πλεγµάτων

• Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙ∆Ι

(HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ – J&P AVAX – VINCI CGP –

ΑΕΓΕΚ – ΑΘΗΝΑ)



Εξειδικευµένες Γεωτεχνικές Μελέτες

Έργα Αντιστήριξης Εντός Ζώνης Κατολίσθησης

Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, Τµήµα Μαλιακός – Κλειδί

Έργο Παραχώρησης
Κεντρική Ελλάδα

Έργο

Κατασκευή συστήµατος τοίχων αντιστήριξης µε µονές ή διπλές

πασσαλοστοιχίες για την ασφαλή εκτέλεση έργων οδοποιίας

εντός κατολισθηµένης ζώνης

Κόστος Κατασκευής

Κόστος Κατασκευής: περίπου € 1,5 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2010 - 2011

Κατασκευή: 2011 - 2012

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή συστήµατος τοίχων αντιστήριξης µε µονές ή διπλές

πασσαλοστοιχίες από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε λειτουργία

προβόλου για την ασφαλή εκτέλεση έργων οδοποιίας εντός

κατολισθηµένης ζώνης

Συνολικό µήκος συστήµατος πασσαλοστοιχίας: ~300m

Μέγιστο ύψος συστήµατος πασσαλοστοιχίας: 10m

Μέγιστο ύψος πρανούς: 20m

Γεωλογία

Το υπόβαθρο της κατολίσθησης αποτελείται από οφιολιθικά

πετρώµατα

Τα ανώτερα εδαφικά υλικά αποτελούνται από ολισθηµένες

µάζες

Περιγραφή Εργασιών – Λεπτοµέρειες Σχεδιασµού

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη µόνιµου ορύγµατος

• Γεωτεχνική αξιολόγηση και προσδιορισµός παραµέτρων

σχεδιασµού

• Ειδικός σχεδιασµός και διαστασιολόγηση συστήµατος µε

πεπερασµένα στοιχεία

• Ειδικός έλεγχος φόρτισης συστήµατος αντιστήριξης από

τυχαίες επιφάνειες ολίσθησης

• Λειτουργικός έλεγχος συστήµατος αντιστήριξης

• Αξιολόγηση και προσδιορισµός σεισµικού φορτίου

κατολισθηµένης µάζας

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙ∆Ι

(HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ – J&P AVAX – VINCI CGP – ΑΕΓΕΚ –

ΑΘΗΝΑ)

Οριζοντιογραφία µε αποτύπωση περιοχών κατολίσθησης

Κάτοψη συστήµατος αντιστήριξης και εκσκαφών

∆ιατοµή τοίχου αντιστήριξης µε διπλή πασσαλοστοιχία



Εξειδικευµένες Γεωτεχνικές Μελέτεςl Applications

Μελέτες επιχωµάτων µε ελαφροβαρή υλικά

Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, Τµήµα Μαλιακός – Κλειδί

Έργο Παραχώρησης
Κεντρική Ελλάδα

Σύνθετο επίχωµα µε συµβατικά και ελαβροβαρή υλικά

και τεχνικό προστασίας αγωγού φυσικού αερίου

Τοίχος αντιστήριξης µε πασσάλους σε συνδυασµό µε EPS

Έργο

Αντικατάσταση γέφυρας από επίχωµα µε ελαφροβαρή υλικά

(διογκωµένη πολυστερίνη - EPS), σε συνδυασµό µε ειδικά

τεχνικά προστασίας του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου

και της σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων Αθηνών

- Θεσσαλονίκης

Κόστος Κατασκευής

Κόστος κατασκευής : περίπου € 18 m.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός : 2009 - 2016

Κατασκευή: 2016 - 2017

Περιγραφή Έργου

Συνδυασµός συµβατικού και ελαφροβαρούς επιχώµατος µε

εφαρµογή διογκωµένης πολυστερίνης (EPS) για την

προστασία του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου και της

σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων Αθηνών –

Θεσσαλονίκης και για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών

κατασκευής

Συνολικό µήκος επιχώµατος : ~700m

Μέγιστο ύψος επιχώµατος: 19m

Μήκος εφαρµογής ελαφροβαρών υλικών (EPS): ~230m

Μέγιστο ύψος ελαφροβαρούς επιχώµατος: 18m

Κλίσεις ελαφροβαρούς επιχώµατος: 2:3 έως κατακόρυφο

Γεωλογία

Αλλουβιακές αποθέσεις, ιλύς – άργιλος χαµηλής έως µέσης

πλαστικότητας

Βραχώδες υπόβαθρο από αποσαθρωµένο µανδύα

αµφιβολιτικού σχιστόλιθου

Περιγραφή Εργασιών – Λεπτοµέρειες Σχεδιασµού

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• Εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας καθώς και δοκιµαστικών

φορτίσεων πασσάλων

• Παρακολούθηση δοκιµαστικού επιχώµατος για διάστηµα

36 µηνών

• Οικονοµοτεχνικός σχεδιασµός για ελαχιστοποίηση κόστους

κατασκευής

• Γεωτεχνική θεµελίωση και βελτιστοποίηση τεχνικών

προστασίας αγωγού φυσικού αερίου και τεχνικών Εθνικής

Οδού και Σιδηροδροµικής Γραµµής

• Σχεδιασµός και αντισεισµική προστασία συµβατικού και

ελαφροβαρούς επιχώµατος

• Σχεδιασµός τοίχου αντιστήριξης ελαφροβαρούς και

συµβατικού επιχώµατος µε µικτή κατασκευή τοίχου επί

πασσάλων και πεδιλότοιχου

Εργοδότης

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.



Εξειδικευµένες Γεωτεχνικές Μελέτες

Μελέτες Τοίχων Οπλισµένης Γης

Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, Τµήµα Μαλιακός – Κλειδί

Έργο Παραχώρησης
Κεντρική Ελλάδα

Έργο

Τοίχοι οπλισµένης γης ύψους 10-16m µε συρµατοκιβώτια που

λειτουργούν ως τοίχοι αντιστήριξης ή ως ακρόβαθρα γεφυρών

Κόστος Κατασκευής

Κόστος Κατασκευής: περίπου € 5 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2009 - 2017

Κατασκευή: 2011 - 2017

Περιγραφή Έργου

Τοίχοι οπλισµένης γης ύψους 10-15m µε συρµατοκιβώτια που

λειτουργούν ως τοίχοι αντιστήριξης ή ως ακρόβαθρα γεφυρών

Συνολικό µήκος οπλισµένης γης: ~1500m

Μέγιστο ύψος: 10-15m

Κλίσεις οπλισµένης γης: 3:1 έως κατακόρυφη

Γεωλογία

GU 10 ~ 14: Πρόσφατες αποθέσεις, Φυλλίτες

GU 16 ~ 19: Πρόσφατες αποθέσεις, Οφιόλιθοι, Ασβεστόλιθοι

Περιγραφή Εργασιών – Λεπτοµέρειες Σχεδιασµού

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• 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

Εργοδότης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙ∆Ι

(HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ – J&P AVAX – VINCI CGP – ΑΕΓΕΚ –

ΑΘΗΝΑ)

Κάτοψη και λεπτοµέρειες σύνδεσης πλεγµάτων και

συρµατοκιβωτίων

Μηκοτοµή ακροβάθρου γέφυρας από οπλισµένη γη

∆ιαµόρφωση εκσκαφών θεµελίωσης τοίχων οπλισµένης γης


