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Ασηοκινηηόδρομος ΠΑΘΕ – Σμήμα Μαλιακός - Κλειδί 
 

Πρόοδος Εργαζιών Καηαζκεσής (Ιανοσάριος 2017)  

σνολική πρόοδος Εργαζιών 95,5%  

Αλαιπηηθά αλά ηκήκα: 

Νέο ημήμα ασηοκινηηοδρόμοσ - Εσαγγελιζμός –  Νόηιο μέηφπο ήραγγας Σ1 

Σν ηκήκα απηό κε κήθνο πεξίπνπ 2,5 ρικ. απνηειεί ηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

απηνθηλεηόδξνκνπ από ηνλ θόκβν ηνπ Επαγγειηζκνύ πξνο ηελ Κνηιάδα ησλ Σεκπώλ θαη 

εθηείλεηαη κέρξη ηελ είζνδν ηεο ζήξαγγαο Σ1. Οινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνύ 

πξνζηαζίαο ηνπ αγσγνύ Φπζηθνύ Αεξίνπ, ησλ δίδπκσλ γεθπξώλ ηνπ ΟΕ θαη ηεο Παιαηάο 

Εζληθήο Οδνύ, θαζώο θαη ηεο θάησ δηάβαζεο πνπ εμππεξεηεί ηελ θίλεζε πξνο ηηο παξόδηεο 

ηδηνθηεζίεο.  

Έρνπλ επίζεο νινθιεξσζεί νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη νη εξγαζίεο 

απνρέηεπζεο/απνζηξάγγηζεο ελώ είλαη ζε εμέιημε νη αζθαιηηθέο εξγαζίεο, ε εγθαηάζηαζε 

ζηεζαίσλ αζθαιείαο, νη Η/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη ε ηνπνζέηεζε Πηλαθίδσλ Μεηαβιεηώλ 

Μελπκάησλ (VMS). Η ζπλνιηθή πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ ζην ηκήκα απηό αλέξρεηαη ζε 96%. 

ήραγγα Σ1 

Είλαη ε πξώηε «δίδπκε» ζήξαγγα ηεο θνηιάδαο ησλ Σεκπώλ, κήθνπο πεξίπνπ 2 ρικ. 

Έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ, ε βαθή ηεο ζήξαγγαο θαη νη αζθαιηηθέο 

ζηξώζεηο. Είλαη ζε εμέιημε νη Η/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη ε δηαδηθαζία δνθηκώλ θαη ειέγρσλ. Σν 

ζπλνιηθό πνζνζηό νινθιήξσζεο ηεο ζήξαγγαο αλέξρεηαη ζε 98,5%. 

Νέο ημήμα ασηοκινηηοδρόμοσ - Βόρειο μέηφπο ήραγγας Σ1 – Νόηιο μέηφπο 

ήραγγας Σ2 

Πξόθεηηαη γηα ην ηκήκα αλνηρηήο νδνπνηίαο πνπ ελώλεη ηηο ζήξαγγεο Σ1 θαη Σ2 ηεο θνηιάδαο 

ησλ Σεκπώλ, κήθνπο πεξίπνπ 1ρικ. 

ήκεξα έρνπλ νινθιεξσζεί νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ηα ηερληθά έξγα, ελώ βξίζθνληαη 

ζε εμέιημε νη εξγαζίεο απνρέηεπζεο/απνζηξάγγηζεο, ε νδνζηξσζία θαη νη Η/Μ εγθαηαζηάζεηο. 

Η ζπλνιηθή πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ ζην ηκήκα απηό αλέξρεηαη ζε 83%. 
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ήραγγα Σ2 

Πξόθεηηαη γηα ηε δεύηεξε «δίδπκε» ζήξαγγα ηεο θνηιάδαο ησλ Σεκπώλ, κήθνπο πεξίπνπ 6 

ρικ. – ε κεγαιύηεξε νδηθή ζήξαγγα ησλ Βαιθαλίσλ. 

Έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ, ε βαθή ηεο ζήξαγγαο θαη νη αζθαιηηθέο 

ζηξώζεηο. Είλαη ζε εμέιημε νη Η/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη ε δηαδηθαζία δνθηκώλ θαη ειέγρσλ. Σν 

ζπλνιηθό  πνζνζηό νινθιήξσζεο ηεο ζήξαγγαο αλέξρεηαη ζε 98%. 

Νέο ημήμα ασηοκινηηοδρόμοσ - Βόρειο μέηφπο ήραγγας Σ2 – Ραυάνη 

Πξόθεηηαη γηα ην ηκήκα αλνηρηήο νδνπνηίαο από ηελ έμνδν ηεο ζήξαγγαο Σ2 ζην Οκόιην έσο 

ηνλ θόκβν Ραςάλεο, κήθνπο πεξίπνπ 3 ρικ. Σν ηκήκα απηό ζα ελσζεί κε ην πθηζηάκελν 

ηκήκα ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ (ηκήκα Ραςάλε – Αηγάλε) ζην ύςνο ησλ δηνδίσλ ηνπ 

Ππξγεηνύ. Επηπξόζζεηα, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή εκηθόκβνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Ραςάλεο πνπ 

ζα εμππεξεηεί ηε ζύλδεζε ηεο Ραςάλεο, ηνπ Ππξγεηνύ θαη ησλ όκνξσλ νηθηζκώλ κε ηε 

Λάξηζα, θαζώο επίζεο ζα ζπλδέεη ηνλ απηνθηλεηόδξνκν κε ηελ πεξηβαιινληηθνύ θαη όρη κόλνλ 

ελδηαθέξνληνο παιηά Εζληθή Οδό ζηα Σέκπε. 

Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 6 λέεο γέθπξεο, ε κεγαιύηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη απηή ηνπ Πελεηνύ 

πνηακνύ, κήθνπο 200κ. Είλαη ζε εμέιημε νη αζθαιηηθέο εξγαζίεο, ε εγθαηάζηαζε ζηεζαίσλ 

αζθαιείαο, νη Η/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη ε ηνπνζέηεζε Πηλαθίδσλ Μεηαβιεηώλ Μελπκάησλ 

(VMS). Η ζπλνιηθή πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ ζην ηκήκα απηό αλέξρεηαη ζε 90%. 

Νέο ημήμα ασηοκινηηοδρόμοσ - Αιγάνη – Νόηιο μέηφπο ήραγγας Σ3 

Πξόθεηηαη γηα ην ηκήκα αλνηρηήο νδνπνηίαο από ηε δηαζηαύξσζε ηεο Αηγάλεο έσο θαη ηελ 

είζνδν ηεο ζήξαγγαο Σ3 ζηελ πεξηνρή ηνπ Παληειεήκνλα, κήθνπο πεξίπνπ 5,5 ρικ. Ο λένο 

απηνθηλεηόδξνκνο ζε απηό ην ηκήκα «ηξέρεη» παξάιιεια θαη δπηηθά ηεο παιαηάο Εζληθήο 

Οδνύ ζηνλ νπνίνλ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή πιήξνπο θόκβνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πιαηακώλα 

γηα ηε ζύλδεζε κε ηα παξάιηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Πιαηακώλα θαη κε ηελ Παιαηά Εζληθή Οδό. 

Επηπιένλ, θαηαζθεπάζηεθαλ 8 λέεο γέθπξεο, ε κεγαιύηεξε εθ ησλ νπνίσλ έρεη κήθνο 40κ. 

ην ηκήκα απηό είλαη ζε εμέιημε νη αζθαιηηθέο εξγαζίεο, ε εγθαηάζηαζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο, 

νη Η/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη ε ηνπνζέηεζε Πηλαθίδσλ Μεηαβιεηώλ Μελπκάησλ (VMS). Η 

ζπλνιηθή πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ ζην ηκήκα απηό αλέξρεηαη ζε 94%. 

ήραγγα Σ3 

Είλαη ε ηξίηε θαηά ζεηξά «δίδπκε» ζήξαγγα ε νπνία δηαλνίγεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Παληειεήκνλα, κήθνπο πεξίπνπ 3 ρικ. 
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Έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ, ε βαθή ηεο ζήξαγγαο θαη νη αζθαιηηθέο 

ζηξώζεηο. Είλαη ζε εμέιημε νη Η/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη ε δηαδηθαζία δνθηκώλ θαη ειέγρσλ. Σν 

ζπλνιηθό πνζνζηό νινθιήξσζεο ηεο ζήξαγγαο αλέξρεηαη ζε 98%. 

Νέο ημήμα ασηοκινηηοδρόμοσ - Βόρειο μέηφπο ήραγγας Σ3 – κοηίνα 

Πξόθεηηαη γηα ην ηειεπηαίν ηκήκα αλνηρηήο νδνπνηίαο ηνπ λένπ Απηνθηλεηνδξόκνπ, κήθνπο 

πεξίπνπ 1,7 ρικ., όπνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ πθηζηάκελν απηνθηλεηόδξνκν ζην ύςνο ηεο 

θνηίλαο. Ο λένο απηνθηλεηόδξνκνο ζε απηό ην ηκήκα «παηάεη» ζηελ ππάξρνπζα Παιαηά 

Εζληθή Οδό, ε νπνία θαη «κεηαηνπίδεηαη» αλαηνιηθόηεξα κε ηελ θαηαζθεπή λένπ ηκήκαηνο. 

ην ηκήκα απηό νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή 3 λέσλ γεθπξώλ, ε κεγαιύηεξε εθ ησλ νπνίσλ 

έρεη κήθνο 200κ.  ελώ είλαη ζε εμέιημε νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη νη εξγαζίεο απνρέηεπζεο 

- απνζηξάγγηζεο Η ζπλνιηθή πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ ζην ηκήκα απηό αλέξρεηαη ζε 82%. 

Ηλεκηρομητανολογικά ζσζηήμαηα ηράγγφν 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη αζθάιεηα ησλ ρξεζηώλ, πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θάησζη 

ζπζηεκάησλ ζε θάζε κία από ηηο λέεο ζήξαγγεο: 

 Εμαεξηζκνύ & θσηηζκνύ 

 Ππξαλίρλεπζεο/ππξόζβεζεο 

 Αθνπζηηθήο ελεκέξσζεο & ξαδηνεπηθνηλσλίαο 

 Ηιεθηξνληθήο δηαρείξηζεο εγθαηαζηάζεσλ (SCADA) 

 Κακεξώλ δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο 

 Σειεθώλσλ εθηάθηνπ αλάγθεο 

 Φσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο θαη πιεξνθόξεζεο κέζσ κεηαβιεηώλ κελπκάησλ 

 Αλίρλεπζεο ύςνπο, θαπζαεξίσλ & νξαηόηεηαο 

 Αλίρλεπζεο ζπκβάλησλ 

 

 


