
Σήραγγα Αυτοκινητοδρόµου

Σήραγγα Ραψοµάτη

Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαµάτας
Νότια Ελλάδα

Έργο

Σήραγγα Αυτοκινητόδροµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 29,3 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2000-2001

Κατασκευή: 2000-2003

Περιγραφή Έργου

Μήκος: 1300m

∆ιατοµή: 104m2

Μέθοδος Όρυξης

NATM – Χρήση εκρηκτικών µέσων

Τελική Επένδυση

Οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25

Γεωλογία

Λεπτοστρωµατώδεις ασβεστόλιθοι, φυλλίτες και

σχιστόλιθοι

Μέγιστα υπερκείµενα: 127m

Περιγραφή Εργασιών

Oριστική γεωτεχνική & στατική µελέτη

Εργοδότης

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Στόµια εισόδου

Στόµιο εξόδου αριστερού κλάδου

Υπόγειο τµήµα



Τεχνικά Έργα

Ηµιστέγαστρα στα τµήµατα Α & Β στην έξοδο της 

σήραγγας Ραψοµάτη

Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαµάτας
Νότια Ελλάδα

Έργο

Τεχνικά µε εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) –

Ηµιστέγαστρα

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 15,4 εκ.

Κόστος ηµιστέγαστρου Α περίπου € 4,19 εκ.

Κόστος ηµιστέγαστρου Β περίπου € 11,2 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2008

Κατασκευή: 2008-2009

Περιγραφή Έργου

Τεχνικά µε εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) –

Ηµιστέγαστρα εδραζόµενα σε κυκλικής διατοµής

υποστυλώµατα και σε κατάλληλες πασσαλοστοιχίες

Μήκος Α ηµιστεγάστρου: 95m

Μήκος Β ηµιστεγάστρου: 263m

Μέγιστο ωφέλιµο ύψος: 9,40m

Γεωλογία

Μανδύας αποσάθρωσης ασβεστολίθων, λεπτοστρωµατώδεις

ασβεστόλιθοι, πηλίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι

Περιγραφή Εργασιών

• Αξιολόγηση γεωλογικών – γεωτεχνικών ερευνών

υπαίθρου

• Καθορισµός γεωτεχνικών παραµέτρων σχεδιασµού

• Γεωµετρικός σχεδιασµός και στατική µελέτη των

ηµιστεγάστρων

• Έλεγχος των προσωρινών και µόνιµων συνθηκών

ευστάθειας των διαµορφούµενων πρανών του

ορύγµατος

• ∆ιαστασιολόγηση και σχεδιασµός της επανεπίχωσης των

τεχνικών

• Οριστική γεωτεχνική και στατική µελέτη

• Ο σχεδιασµός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από την

ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH,

Μόναχο

Εργοδότης

ΥΠΥΜΕ∆Ι – Γ.Γ.∆.Ε. – ∆1α



Πρανή Ορυγµάτων Οδοποιίας

Μελέτη Προστασίας από Βραχοπτώσεις

ΑΘΗΝΑΙΟ – ΛΕΥΚΤΡΟ (ΡΑΨΟΜΑΤΗ)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Νότια Ελλάδα

Έργο

Μελέτη προστασίας από βραχοπτώσεις στο τµήµα Αθήναιο

– Λεύκτρο (περιοχή Ραψοµάτη) του αυτοκινητοδρόµου

Τρίπολη – Καλαµάτα (Πελοπόννησος)

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό Κόστος: ~ 0,5 εκ. €

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Μελέτη: 2008

Κατασκευή: 2009

Περιγραφή Έργου

Αξιολόγηση της ευστάθειας των πρανών ορυγµάτων και

καθορισµός των απαραίτητων µέτρων υποστήριξης και

προστασίας έναντι βραχοπτώσεων

Μήκος: 450m

Γεωλογία

Βραχώδη πρανή µέσης κλίσης ύψους έως 50m

Στρωµατώδεις Ασβεστόλιθοι

Περιγραφή Εργασιών

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• Προσδιορισµός και εξέταση των πιθανών µηχανισµών

αστοχίας– εκτέλεση λεπτοµερούς ελέγχου ευστάθειας

• ∆ιενέργεια αναλύσεων ευστάθειας (βραχοπτώσεις)

• 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

• Ο σχεδιασµός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από

την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR

GmbH, Μόναχο

Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες

Εγκατάσταση ~400m φραχτών προστασίας από

βραχοπτώσεις

Εργοδότης

ΥΠΥΜΕ∆Ι – Γ.Γ.∆.Ε. – ∆1α

Περιοχή προστασίας έναντι βραχοπτώσεων



Έργο

Αποκατάσταση υφιστάµενων πρανών ορυγµάτων

αυτοκινητόδροµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 0,9 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2005

Κατασκευή: 2005-2006

Περιγραφή Έργου

Αποκατάσταση κατασκευασµένων πρανών ορυγµάτων

που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης σε µήκος

αυτοκινητόδροµου 3χλµ. περίπου

Αµφίπλευρα ορύγµατα κατασκευασµένα από

προηγούµενη εργολαβία µε µέση ενιαία κλίση 2:3 και

κυµαινόµενο ύψος από 1m έως 10m, τα οποία

παρουσίαζαν εκτεταµένα προβλήµατα υδραυλικών

υποσκαφών, επιφανειακών διαβρώσεων και αστοχιών

µικρού βάθους

Γεωλογία

Μάργες αργιλικής έως αµµώδους σύστασης και

αµµόρµαργες

Αλλούβια

Περιγραφή Εργασιών

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• Αναγνώριση και καταγραφή του συνόλου των

προβληµάτων των πρανών

• Εκτέλεση ανάδροµων αναλύσεων ευστάθειας για τον

καθορισµό των γεωµηχανικών χαρακτηριστικών των

εδαφικών σχηµατισµών της περιοχής

• Καθορισµός των απαραίτητων χωµατουργικών

επεµβάσεων για την αποκατάσταση των

προβληµατικών υφιστάµενων πρανών (εξοµάλυνση

επιφανειών πρανών, αφαίρεση επισφαλούς ζώνης

εδαφικών υλικών µέσω νέας γεωµετρικής

διαµόρφωσης)

• Καθορισµός µέτρων αντιπληµµυρικής και

αντιδιαβρωτικής προστασίας

• Κατασκευαστικά σχέδια

• Προµέτρηση – Προϋπολογισµός

Αποκαταστάσεις Πρανών

Προσβάσεις Ραψοµάτη

Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαµάτα
Νότια Ελλάδα

Άποψη των πρανών πριν την αποκατάσταση

Άποψη των πρανών µετά την αποκατάσταση

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

• Αντικατάσταση χαλαρού υλικού προϋπαρχουσών

αστοχιών µε κοκκώδες θραυστό υλικό

• Τοποθέτηση τρισδιάστατου γεωπλέγµατος

προστασίας τύπου ENKAMAT 7020 για την

αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών

• Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο σύνολο της επιφάνειας

των πρανών

• Φύτευση θαµνωδών στοιχείων επί των

διαµορφούµενων αναβαθµών

• Τοποθέτηση οπών αποστράγγισης περί τον πόδα

των πρανών

• Κατασκευή τάφρων οφρύος ανάντη της στέψης των

πρανών

Εργοδότης

Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.



Έργο

Ορύγµατα αυτοκινητόδροµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 1,5 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2005

Κατασκευή: 2005-2009

Περιγραφή Έργου

• Μόνιµο αµφίπλευρο όρυγµα οδού αναστροφής οχηµάτων

στην είσοδο της σήραγγας Ραµοµάτη

Μήκος ορύγµατος: 314m

Μέγιστο ύψος: 25m

∆ιαµόρφωση αριστερών πρανών σε 1 βαθµίδα µε κλίση 1:1

(Υ:Π)

∆ιαµόρφωση δεξιών πρανών σε 2 βαθµίδες µε κλίση 2:1 και

ενδιάµεσο αναβαθµό

• Μονόπλευρο όρυγµα ανοικτής οδοποιίας στην έξοδο της

σήραγγας Ραψοµάτη

Μήκος: 60m

Μέγιστο ύψος: 37m

∆ιαµόρφωση πρανούς σε 4 βαθµίδες µε κλίση 2:1 µε

ενδιάµεσους αναβαθµούς πλάτους 4m

Γεωλογία

Λεπτοπλακώδεις – µεσοπλακώδεις ασβεστόλιθοι

Εναλλαγές αργιλικών σχιστολίθων, ερυθρών πηλιτών και

ασβεστολίθων

Περιγραφή Εργασιών

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και

εργαστηρίου

• Καθορισµός γεωτεχνικών παραµέτρων σχεδιασµού

• Γεωµετρικός σχεδιασµός έργων

• Εκτέλεση αναλύσεων ευστάθειας πρανών

• Κατασκευαστικά σχέδια

• Τεχνική Έκθεση

• Προµέτρηση – Προϋπολογισµός

Ορύγµατα

Προσβάσεις Ραψοµάτη

Οδικός Άξονας Τρίπολη – Καλαµάτα
Νότια Ελλάδα

Άποψη περιοχής ορύγµατος στην έξοδο της σήραγγας Ραψοµάτη

Τυπική διατοµή ορύγµατος

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

• Τοποθέτηση αγκυρίων ολόσωµης πάκτωσης σε

συνδυασµό µε οπλισµένες δοκούς σύνδεσης

• Τοποθέτηση προεντεταµένων αγκυρίων στις

βαθµίδες του πρανούς µετά την έξοδο της σήραγγας

Ραψοµάτη

• Επιφανειακή προστασία µόνιµου πρανούς µε

πλέγµα GEOBRUGG τύπου TECCO G65

• Κατασκευή περιµετρικών τάφρων αποστράγγισης

και αποστραγγιστικών οπών

• Φύτευση θαµνωδών στοιχείων επί των

αναβαθµών

Εργοδότης

Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.



Έργο

Επιχώµατα αυτοκινητοδρόµου

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 1,6 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2005

Κατασκευή: 2005-2006

Περιγραφή Έργου

• Αµφίπλευρο επίχωµα κύριας οδού

Μήκος: 380m

Μέγιστο ύψος: 12m

Πλάτος στέψης: 31m

∆ιαµόρφωση επιχώµατος σε µία βαθµίδα µε κλίση 2:3

(Υ:Π)

• ∆ιαπλάτυνση υφιστάµενου επιχώµατος για την

κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου Μεγαλόπολης

Μήκος: 820m

Μέγιστο ύψος: 7m

∆ιαµόρφωση επιχώµατος σε µία βαθµίδα µε κλίση 2:3

(Υ:Π)

Γεωλογία

Μάργες και αµµόµαργες

Αλλουβιακό ριπίδιο

Περιγραφή Εργασιών

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• Γεωµετρικός σχεδιασµός έργου

• Έλεγχος καθιζήσεων και συνιζήσεων επιχώµατος

• Καθορισµός συνθηκών ευστάθειας επιχώµατος και

ορύγµατος

• Τεχνική περιγραφή εργασιών κατασκευής

επιχώµατος

• Κατασκευαστικά σχέδια

• Τεχνική Έκθεση

• Προµέτρηση - Προϋπολογισµός

Εργοδότης

Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.

Επιχώµατα

Προσβάσεις Ραψοµάτη

Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαµάτα
Νότια Ελλάδα

Εργασίες κατασκευής επιχώµατος

Τυπική διατοµή επιχώµατος



Έργο

Ορύγµατα αυτοκινητοδρόµου µε εκδηλωµένες αστοχίες

µεγάλης κλίµακας

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 2,4 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2005

Κατασκευή: 2005-2006

Περιγραφή Έργου

• Καθαίρεση πασσαλότοιχου αντιστήριξης πρανούς, ο

οποίος λόγω αστοχίας µετακινήθηκε εντός του

περιτυπώµατος της οδού

– Σχεδιασµός 2 νέων πασσαλοστοιχιών µήκους 80m σε

συνδυασµό µε κεφαλόδεσµο και κατασκευή πετάσµατος

επί της όψης των πασσάλων

– Στοιχεία πασσάλων: Φ1,2 µήκους 11m έως 13m

• Αντιστήριξη υφιστάµενου πρανούς στο οποίο

εντοπίσθηκε αστάθεια υπό εξέλιξη

– Μήκος πρανούς: 250m

– Μέγιστο ύψος πρανούς: 11m

– Σχεδιασµός πασσαλοστοιχίας αντιστήριξης µήκους 162m

σε συνδυασµό µε κεφαλόδεσµο και κατασκευή

πετάσµατος επί της όψης των πασσάλων

– Στοιχεία πασσάλων: Φ1,2 µήκους 12m

• Άρση υφιστάµενης αστοχίας πρανούς και διαµόρφωση

νέας γεωµετρίας βαθµίδων

Γεωλογία

Μάργες, αµµόµαργες

Αργιλικά κορήµατα

Αποκατάσταση αστοχιών µεγάλης κλίµακας

Προσβάσεις Ραψοµάτη

Οδικός Άξονας Τρίπολη – Καλαµάτα,
Νότια Ελλάδα

Υφιστάµενη αστοχία πρανούς µε µετακίνηση υλικών εντός το περιτυπώµατος της οδού

Κατασκευή πασσαλοστοιχίας αντιστήριξης

Περιγραφή Εργασιών

• Οριστική γεωτεχνική µελέτη

• Γεωµετρικός σχεδιασµός έργων αποκατάστασης

• Σχεδιασµός και διαστασιολόγηση µέτρων

αντιστήριξης και προστασίας

• Εκτέλεση αναλύσεων ευστάθειας

• Κατασκευαστικά σχέδια

• Προµέτρηση – Προϋπολογισµός

Λεπτοµέρειες Κατασκευής

• Τοποθέτηση λιθορριπής όπισθεν πασσαλοστοιχίας

και στην κατώτερη βαθµίδα του ορύγµατος

• Κατασκευή τάφρων οφρύος άνωθεν της στέψης

των πρανών και των οπών αποστράγγισης

• Τοποθέτηση τρισδιάστατου γεωπλέγµατος

αντιδιαβρωτικής προστασίας επί της επιφάνειας

των πρανών, σε συνδυασµό µε φύτευση πρανών

Εργοδότης

Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.


