
 

 

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ 
- ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ 
- ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» 
ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ  
 
ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 € 
 
 
 
 



Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία

σψν έπγψν οδοποιΐαρ &

πεπιελάμβανε σην κασαςκετή σοτ

σμήμασορ «ΛΑΦΑΝΑ-ΡΙΖΙΑΝΑ-

ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ (60.1.2 - 60.2.1)»

σοτ κάθεσοτ άξονα 60 σηρ

ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ «ΔΕΡΒΕΝΙ-ΕΡΡΕ–

ΠΡΟΜΑΦΩΝΑ».

Ο κάθεσορ άξοναρ 60 «ΔΕΡΒΕΝΙ

-ΕΡΡΕ – ΠΡΟΜΑΦΩΝΑ» αποσελεί

μέπορ σοτ Πανετπψπαωκού άξονα

IV και ςτνδέει σην ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ

με σα ελληνοβοτλγαπικά ςύνοπα

ςσην πεπιοφή σοτ σελψνείοτ σοτ

ΠΡΟΜΑΦΩΝΑ.





Α) Σμήμα «ΛΑΦΑΝΑ – ΡΙΖΙΑΝΑ (60.1.2)»
•Κασαςκετή ατσοκινησόδπομοτ μήκοτρ 5,58 φλμ πεπίποτ και διασομήρ διπλού κλάδοτ
(4-ιφνοτ) πλάσοτρ 22,0μ. για δτςφεπή σμήμασα. Η κασαςκετή έγινε με διαπλάστνςη σηρ
τυιςσάμενηρ Εθνικήρ Οδού (Ε.Ο.) Θεςςαλονίκηρ – εππών πλάσοτρ 11μ. πεπίποτ ςε όλο
σο μήκορ εκσόρ από σην πεπιοφή σοτ τπογείοτ έπγοτ (ςήπαγγαρ) όποτ έγινε νέα φάπαξη
(παπαλλαγή σηρ φάπαξηρ σηρ Εθνικήρ Οδού).
•Κασαςκετή σηρ δίδτμηρ ςήπαγγαρ Δοπκάδαρ με μήκορ κάθε κλάδοτ 0,48 φλμ πεπίποτ.
•Κασαςκετή παπάπλετποτ και κάθεσοτ οδικού δικσύοτ ςτνολικού μήκοτρ 3,70 φλμ για
σην αποκασάςσαςη σηρ ςτνέφειαρ σοτ τυιςσάμενοτ οδικού δικσύοτ σψν σοπικών οδών.



Β) Σμήμα «ΡΙΖΙΑΝΑ – ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ (60.2.1)»:
Επγαςίερ πποςσαςίαρ ή ενίςφτςηρ σηρ ετςσάθειαρ σψν ππανών ςε οκσώ από σα είκοςι 
σέςςεπα ςτνολικά τυιςσάμενα οπύγμασα, σα οποία βπίςκονσαι ςσην απιςσεπή πλετπά 
σηρ οδού.
Επγαςίερ βελσίψςηρ – ςτνσήπηςηρ οδοςσπώμασορ και σοπικών βελσιώςεψν γεψμεσπικών 
ςσοιφείψν σηρ οδού.
Επγαςίερ βελσίψςηρ – ςτνσήπηςηρ ςσηθαίψν αςυαλείαρ (ανσικασάςσαςη σοτ κενσπικού 
διαφψπιςσικού μεσαλλικού ςσηθαίοτ, ανσικασάςσαςη πλετπικών ςσηθαίψν).



Τν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή:

 Φωκαηνπξγηθώλ



Ενδεικσικά αναυέπονσαι ποςοσικά οι βαςικόσεπερ φψμασοτπγικέρ 

επγαςίερ:

 810.000,00 m3 εκςκαυήρ γαιώδοτρ εδάυοτρ

 480.000,00 m3 εκςκαυήρ βπαφώδοτρ εδάυοτρ

 37.000,00 m3 εκςκαυήρ θεμελίψςηρ σεφνικών έπγψν

 60.000,00 m3 λιθοππιπέρ κοισοςσπώςεψν

 450.000,00 m3 επιφώςεψν

 90.000,00 m3 εξτγιάνςεψν

 48.000,00 m3 επενδύςειρ ππανών



Τν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή:

 Φωκαηνπξγηθώλ

 Τερληθώλ



Κασαςκετή:

•Επενδτμένψν πλετπικών σπιγψνικών 

σάυπψν (7.500,00 m3)

•Υπεασίψν τδποςτλλογήρ με εκσόνψςη 

σηρ παποφήρ ππορ παπακείμενο 

υτςικό αποδέκση

•Τπόγειψν αγψγών από 

σςιμενσοςψλήνερ (5.400,00 m)

•2 κάσψ διαβάςεψν

•4 σοίφψν ανσιςσήπιξηρ

•σπαγγιςσηπίψν από διάσπησοτρ σςιμενσοςψλήνερ (2.900,00 m)

•20 κιβψσοειδών και ςψληνψσών οφεσών (7.200,00 m3)





Τν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή:

 Φωκαηνπξγηθώλ

 Τερληθώλ

 Οδνζηξωζίαο

Βάσε – σπόβασε: 650.000,00 m2

Στρώσε στραγγιστερίων: 44.000,00 m3

Ερείσματα: 25.000,00 m3





Τν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή:

 Φωκαηνπξγηθώλ

 Τερληθώλ

 Οδνζηξωζίαο

 Αζθαιηηθώλ

Φρεδάρισμα: 500.000,00 m2

Ασυαλτικές στρώσεις: 625.000,00 m2





Τν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή:

 Φωκαηνπξγηθώλ

 Τερληθώλ

 Οδνζηξωζίαο

 Αζθαιηηθώλ

 Εμνπιηζκνύ ηεο νδνύ & έξγωλ πξαζίλωλ

Εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα πξαλώλ, ζε όια ηα πξαλή ηεο 

αξηεξίαο, κε ηε κέζνδν ηεο απιήο πδξνζπνξάο θαη 

πδξνζπνξάο κε θνθθνθνίληθα θαη γηνύηα.



Τν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή:

 Φωκαηνπξγηθώλ

 Τερληθώλ

 Οδνζηξωζίαο

 Αζθαιηηθώλ

 Εμνπιηζκνύ ηεο νδνύ & έξγωλ πξαζίλωλ

 Σήκαλζεο & αζθάιεηαο



•Σοποθέσηςη 40 km φαλύβδινψν ςσηθαίψν αςυαλείαρ οδού ΜΟ-1, ΜΟ-2 

και ΜΟ-1,33.

•Σοποθέσηςη ςσηθαίψν αςυαλείαρ οδού από ςκτπόδεμα (New Jersey).

•Σοποθέσηςη φαλύβδινψν ςσηθαίψν αςυαλείαρ σεφνικών έπγψν ΣΕ-1 όποτ 

απαισούνσαν ςσα σεφνικά έπγα.

•Σοποθέσηςη κασακόπτυηρ ςήμανςηρ (300 m2 πληπουοπιακών & 370 σεμ

πτθμιςσικών και επικίνδτνψν θέςεψν πινακίδψν)

•Πποςψπινή (19.500 m2) & σελική (20.000 m2) Διαγπάμμιςη Οδοςσπώμασορ 

•Κασαςκετή 11 km πεπίυπαξηρ σύποτ Β ύχοτρ 1,62 μ ςσο σμήμα (60.1.2)





 Καηαζθεπή ηερληθώλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ

ζήξαγγαο (Cut & Cover).

 Υπόγεηα εθζθαθή ζήξαγγαο

 Μέηξα άκεζεο (πξνζωξηλήο) ππνζηήξημεο

ηεο βξαρόκαδαο κε εθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα,

αγθύξηα θαη πιαίζηα.

 Σηεγάλωζε ηεο ζήξαγγαο κε 40.000 m2

ζηεγαλωηηθή κεκβξάλε επελδεδπκέλε κε

γεωύθαζκα.

 Τειηθή επέλδπζε ηεο ζήξαγγαο κε 12.500

m3 νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25 κε ρξήζε

ζηδεξόηππνπ πξνο ηηο νξαηέο επηθάλεηεο. Η

ηειηθή επέλδπζε είρε εζνρέο γηα ηελ ππνδνρή

Η/Μ εγθαηαζηάζεωλ θαη θξεαηίωλ ειέγρνπ

απνζηξάγγηζεο.

 Υδξαπιηθά έξγα γηα ηελ απνρέηεπζε ηωλ

απνξξνώλ πδάηωλ εληόο ηεο ζήξαγγαο

(ξείζξν ζρηζκήο, ζπιιεθηήξηνο αγωγόο) θαη

ζηελ πεξηνρή ηωλ ζηνκίωλ απηήο (θαηαζθεπή

ηάθξωλ).

 Καηαζθεπή ζπκβαηηθώλ θηηξίωλ ζήξαγγαο

(έλα θηίξην ππνζηαζκνύ θαη εγθαηάζηαζεο

ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ κε ππόγεην θνηλό

γηα ηνπο δύν θιάδνπο, έλα θηίξην εγθαηάζηαζεο

ειεθηξηθώλ πηλάθωλ ζην ζηόκην ηεο ζήξαγγαο

θαη εζωηεξηθά ζηε ζήξαγγα ρώξνο

εγθαηάζηαζεο Η/Μ εμνπιηζκνύ ζηνλ εγθάξζην

ζπλδεηήξην δηάδξνκν).

Η  κα η α ζ κ ε σ ή  η η ς  δ ί δ σ μ η ς  ζ ή ρ α γ γ α ς  π ε ρ ι λ ά μ β α ν ε :



Ο ατσοκινησόδπομορ πεπιλαμβάνει δίδτμη ςήπαγγα
ςτνολικού μήκοτρ 500 μέσπψν με δύο λψπίδερ
κτκλουοπίαρ ανά κλάδο. Διανοίφθηκε με Νέα
Ατςσπιακή Μέθοδο και σα σεφνικά έπγα ειςόδοτ και
εξόδοτ σηρ κασαςκετάςσηκαν με ση μέθοδο Cut &
Cover (4.700 m3), κασά σην οποία απαισήθηκε ειδικόρ
ξτλόστπορ για σην σελική διαμόπυψςη σψν σεφνικών.

Σα ππανή για ση διαμόπυψςη
σψν ςσομίψν ανσιςσηπίφσηκαν
με 10 φλμ αγκτπίψν ολόςψμηρ
πάκσψςηρ και εκσοξετόμενο
ςκτπόδεμα.





Οι γεψλογικοί ςφημασιςμοί 

σηρ ςήπαγγαρ ήσαν 

γνεύςιοι διαυοπεσικού 

βαθμού κεπμασιςμού & 

αποςάπθπψςηρ.








