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Οδικός Άξονας Ηράκλειο - Αγ.∆έκα - Βιάννος – Ιεράπετρα, Τµήµα 

Αγ.Βαρβάρα - Αποµαρµά

 
Η νέα χάραξη του οδικού άξονα Ηράκλειο – Αγ.∆έκα (περιοχή Καστελίου) αποτελεί τον βασικότερο µε 

κατεύθυνση Βορρά – Νότου οδικού άξονα της Κρήτης, καθώς είναι κεντροβαρικά τοποθετηµένος στο νησί 

και θα συνδέσει τον Βόρειο (ΒΟΑΚ) µε τον Νότιο (ΝΟΑΚ) άξονα της Κρήτης και τα νότια παράλια της µε το 

κυριότερο αστικό κέντρο αλλά και εξαγωγικό λιµάνι του νησιού, το Ηράκλειο. 

Το έργο περιλαµβάνει δυο κοιλαδογέφυρες µε µήκος 210m (έξι ανοίγµατα των 35m περίπου) και 245m 

(εφτά ανοίγµατα των 35m περίπου) και εννέα γέφυρες µε µήκος από 12m έως 25m. 

Οι γέφυρες κατασκευάζονται µε προεντεταµένες αµφιέρειστες δοκούς οι οποίες στηρίζονται σε δύο 

ακρόβαθρα και ενδιάµεσα µεσόβαθρα. Οι δοκοί κατασκευάζονται εκτός του έργου µε τη µέθοδο της 

προκατασκευής και σε συνέχεια µε µεταφορά και ανύψωση τοποθετούνται στα βάθρα. 

Οι γέφυρες είναι καµπύλες σε οριζοντιογραφία ενώ µηκοτοµικά έχουν κλίση περίπου 6%. Το πλάτος του 

καταστρώµατος µαζί µε τα πεζοδρόµια είναι περίπου 16.60m. Έχουν ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας µε µία 

λωρίδα ανά κατεύθυνση και προβλέπονται στηθαία ασφαλείας σε κάθε πλευρά. 

Στη θέση των µεσόβαθρων το κατάστρωµα της γέφυρας είναι συνεχές, ενώ σχηµατίζει αρµούς στα δυο 

ακρόβαθρα. Τα µεσόβαθρα αποτελούνται από ορθογωνική κιβωτοειδή διατοµή ενώ στο πάνω τµήµα τους 

που είναι συµπαγές  κατασκευάζονται αµφιπροέχουσες δοκοί-πρόβολοι µεταβλητής διατοµής οι οποίες 

διαµορφώνουν το απαραίτητο πλάτος έδρασης των προεντεταµένων δοκών. Οι προεντεταµένες δοκοί 

εδράζονται στα βάθρα µέσω ελαστοµεταλλικών αγκυρούµενων εφεδράνων. 

Στα δυο άκρα της γέφυρας κατασκευάζονται πλάκες πρόσβασης οι οποίες µαζί µε τους πτερυγότοιχους των 

ακροβάθρων διαµορφώνουν και εγκιβωτίζουν το µεταβατικό επίχωµα.  

Τα τεχνικά θεµελιώνονται µέσω συστοιχίας πασσάλων και κεφαλόδεσµων. 



   

 

Η Τοπογραφική µελέτη περιλαµβάνει : 

• Tην σύνταξη Τοπογραφικού υποβάθρου για τη χάραξη της υπό µελέτη οδού. 

• Κτηµατολόγιο που περιλαµβάνει Κτηµατογραφικές εργασίες και Πράξεις Αναλογισµού. 

Για τη σύνταξη του Τοπογραφικού υποβάθρου απαιτήθηκε η αποτύπωση : 

• Του οδικού δικτύου. 

• Των κτισµάτων και των διαµορφώσεων της περιοχής. 

• Των καλλιεργειών. 

• Των διερχοµένων ∆ικτύων Κοινής Ωφέλειας (Ηλεκτρικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης-άρδευσης, κλπ.)  

• Των υψοµέτρων για την ακριβή αποτύπωση του ανάγλυφου του εδάφους. 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθµός έργου: (180.03.S) 
 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 29, ΧΟΛΑΡΓΟΣ 15561, ΤΗΛ:210-6560767, FAX:210-6560764 

WWW.YPOLOGISTIKI.GR 

 

ΦΟΡΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ : ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΓ. ∆ΕΚΑ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2003-2004 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :  30.800.000,00 (€) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ 

(ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 


