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∆υτικός Άξονας όρια Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας – Μελέτη 

βελτίωσης οδικού τµήµατος Φλώρινα – Ανταρτικό – Πρέσπες

 

 
 
Το έργο αφορά την βελτίωσης της εθνικής οδού Φλώρινα - Ανταρτικό – Πρέσπες, µια περιοχή της Βόρειας 

Ελλάδας µε µεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Το συνολικό µήκος της εθνικής οδού είναι 56 Km από τα οποία  

µε το παρόν έργο έχουν µελετηθεί τα 26 Km.  Το ανάγλυφο του εδάφους περιλαµβάνει βουνά µε κορυφές 

από 750m έως 1500m υψόµετρο πάνω από το επίπεδο της θάλασσας µε βαθιές χαράδρες και απότοµες 

κλίσεις. Η Στατική Μελέτη του έργου περιλαµβάνει 17 κοιλαδογέφυρες και ένα Cut&Cover.  

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

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

προκατασκευής και σε συνέχεια µε µεταφορά και ανύψωση τοποθετούνται στα βάθρα. Το µήκος των 

γεφυρών ποικίλει µεταξύ 80m και 130m. 

Οι γέφυρες είναι καµπύλες µηκοτοµικά µε σχετικά µικρές ακτίνες (95Μ έως 140Μ) ενώ µηκοτοµικά έχουν 

κλίση περίπου 6%. Το πλάτος του καταστρώµατος µαζί µε τα πεζοδρόµια είναι περίπου 13.00m. Οι 

γέφυρες 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 δυο κυκλικά υποστυλώµατα 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 των γεφυρών κατασκευάζονται πλάκες πρόσβασης οι οποίες, µαζί µε τους πτερυγότοιχους 

των ακροβάθρων, διαµορφώνουν και εγκιβωτίζουν το µεταβατικό επίχωµα.  

Τα τεχνικά θεµελιώνεται µέσω συστοιχίας πασσάλων και κεφαλόδεσµων. 

 

Η Τοπογραφική Μελέτη περιλαµβάνει την σύνταξη υποβάθρου για τη χάραξη της υπό µελέτη οδού. 

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. 

 

Η Υδραυλική Μελέτη αφορά 

την χάραξη δικτύου για την 

επιφανειακή αποχέτευση του 

οδοστρώµατος της οδού και των 

γεφυρών και την  διαστασιολό-

γηση των αντίστοιχων κιβωτο-

ειδών και σωληνωτών αγωγών 

ώστε να διασφαλιστεί ο έλεγχος 

και η ασφαλής αποροή των επι-

φανειακών οµβρίων υδάτων. Το έργο περιλαµβάνει 38 κιβωτοειδείς και σωληνωτούς αγωγούς διαφόρων 

διαστάσεων και πλήθος φρεατίων συλλογής των υδάτων κατά το µήκος της οδού. 
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